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Latveešu rakstneeciba.

Eevads.

Eiropas leelās tautu kustibas, kuras viņas vēsturi veidojušas, kuras

talīdz aridzan ir kā viņas garigās kultūras, viņas literatūras galvenās

epochas uzskatamas, rādidamas savstarpibu starp vēsturi un literatūru.

— proteet:tautu sira, krustu k ari un reformācija,—

ir ari latveešu literatūrāatstājušas savas pēdas. Tautu sira, par

kuru eeminas tā leišu kā latveešu teikas — pr. p. Pasaka apei pra

divema žamaičun1 ), pēc kuras zemeeši un latveeši kopām eesiro savā

tagadējā zemē, — nebija tik veen tautu masu šurpu turpu plūšana un

stumdišanās, ta bija tamlīdz aridzan gariga pārgroziba: paganu kul-

tūra tapa rauta iz tās pamateem un pārvarēta no kristiānisma garigā

spēka; tautiskas dzejas digļi, ko glabāja deevu myti un šeem peeslejo-
šās varoņu teikas, tapa izkaisiti, sajaukti un no jauneem slāņeem pār-

klāti, nospeesti jeb uz ilgu laiku apsegti un pa leelai daļai aizmirsti.

Tee iztaisija Latvijas senatni, latveešu burtneecibu jeb eevadu lat-

veešu rakstneecibā. — Krusta kari ir tāpat eedvesmes un dzejai

darbs, notikums,kā viņi šos atkal veicinājuši, atdzīvinājuši un ar jaunu
saturu pildijuši; tee bija varen uztraukta laikmeta ļaužu sirds

ļumos par darbu un notikumu tapuse eekšeja dziņa, kura uz visām

pusēm pārplūzdama pārrauj ikdeenišķibas dambi. Tik šaī univerzal-

vēsturiskajā nozīmē drīkstam krusta karus saprast un tik ta dzeja,

kas gāja teem pa preekšu un blakus um sekoja, māca mūs, viņus

saprast.

Tāpat nepareizi, aprobežoti saprastum reformāciju, ja Lo

tikai kā baznicas dogmu un liturģijas pārlabojumu uzskatitu unne kā

Eiropas cilvēces leela tīrišanas procesa sākumu, lai gan pee daudzu

reformatoru pārākas aizgūtnes, cītibas un bilžu trokšņa tautas pee-

miņām, tautas dzejai un mākslai, tautas pirmatnigai kultūrai ne ma-

zums zaudējumu noticis. Tak par ko savā jaunibā visceenigakee gari

čīnijušees, bija tās pašas idejas, par kurām vēlākas paaudzes arveenu

no jauna eeročus pacēlušas: gara teesibas, gara brīviba, personas su-

verenitāte ētiskās leetās, idejas, iz kurām izlobās ari katras tautas paš-

noteikšanās, pašnolemšana. Un kas jaunākai literatūrai ir visskaista

*) Sk. Dr. Edm. Veckenstedta, Die Mvthen, Sagen und Legenden der Ža-

maiten (Littauer). Erster Band. Heidelberg. 1883.
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kais un brangākais, tas iz šīs cīņas cēlees un joprojām iz tās celsees;

jo reformācijas darbs vēl nav pabeigts. Pee mums tam nu tik īsti

jāsākas.

Pārveidojums, kas caur šeem trim leelajeem notikumeem radees,

nav literatūras veelas saturā veen meklējams. Tas ķērees dziļi visā

tautu gara kultūrā.

Baznica un baznicas kultura, baznicas vara.

Iz milzigās reetumromeešu valsts sagāšanās izgāja kristigā baz-

nica, kas bija ecclesia militans bijuse, kā uzvarētajā (ecclesia trium-

phans), devuse šij valstij pēdigi valsts
- reliģiju. Straujā tautu širu

straume pārplūda neveenromeešu valsti, bet visu Eiropu. Izcēlās jau-

nas valstis, bet 111. un IV. g. simteni dibinātā hierarchija, Pētera krēsls,
baznicas valsts pastāvēja joprojām un Kristus mācibas misionāri at-

greeza nākamos gadsimteņos veenu paganu tautu pēc otras. Tumšā

barbarejā unchaotiskos apstākļos, kas tolaik pildija pasauli, bija baz-

nica veenigā gaismas nesēja, pee kam latiņu valoda palika par veenu

no baznicas veenibas fundamenteem,kur tad vēl Romas biskapa bazni-

cas preekšneeciba pārvērtās pāvesta monarchiskā varā. Tā tad par

spīti tautibu un valdibu dažadibai tapavisas tautas no garigas un lai-

cigas kristigas cilvēces veenibas domas peegreestas un speestas un

valditas veenā vispārigā (katholikos) baznicā. No šīs veenibas-domas,

no tās cenšanās pēc realizēšanās, no abu leelo veenibas varu dabigā un

neizbēgamā konflikta: no uzstāšanās pret nepārvaramu tautas sava-

dibu un no pretešķigas atsevišķu tautu patstāvibas teeksmes izaug tad

visa viduslaiku vēsture.Ecclesia triumphans,uzvaretajabaznica deva vi-

ņas apkaroto tautas teiku, tautas dzejas veetā maz ko un tas pats bija

vairāk vaj mazāk peepildits no ta pasaulsnaidigas askēzes un pasauli

pārvaretaju debess=ilgu gara, ko baznica peekopa un viduslaiki sumi-

nāja. Tak cik neeespējamibij, ar visu deevbijibuun askēzi laust lai-

cigā - pasauligā varu, tikpat maz izdevās ar viduslaiku kristigo un baz-

nicigo dzeju un literatūru stumt jaunāko tautu pirmatnigās dzejiskās

tradicijas pee malas.

Milzigās tautu širas kustibās un peedzīvojumos bija paganu

tautiskā teiku dzeja, varoņu teika, pee visām tautu ciltim ātri

uzzeedejuse; atlikās no tās uzturējās ari kristigā laikā visur tautu

apcerē un kļūst blakus kristigām leģendu veelām par vidus-

laiku dzejas pamatu. It īpaši Baltijā, pee latveešeem, kur baznica

vairāk kā četrsimt gadus neko vairāk nesneedz, kā tik kristibas ūdeni,

zeed šaī laikā tautas dzeja.
No visleelakā eespaida uz vispārigo stāvokli Eiropā bija pa franku

ķeizaru laiku ķeizaristes un pāvestibas savstarpiba, pee kam viņā
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turpinājās romeešu imperatoru godiba, šajā tu.rpret Pontifex maximus

ceeniba, kristigu raksturu peeņemdama. Ķeizaram un pāvestam bija
iaatu vadibas un audzināšanas ziņā savstarpēji papildinatees Un izpa-

'idzetees, lai ar veenprātigu kopdarbibu kaislibu cīņā, kurā tautu

spēki varētu iztēretees, uzturētu to meeru un kārtibu, kas pee at-

tīstibas uz labu nepeeceešami. Tāpēc ķeizaram bija būt svētās tee-

sibas un ārigā meera sargam, pāvestam kristīgas pārmācibas un baz-

nicas kārtibas sargam. Bet šīs pasauligās un garigās varas līdzsvars

nepastāvēja ilgi. Izceļas rīvēšanās starp abām varām, pee kam drīz

veena, drīz otra dabūja virsroku, līdz īpaši zem Gregora VII. pāvesta
vara eeguva pārsvaru pār ķeizara varu, t. i. garigā valdiba pār laicigo.
Tā tad šī laika gars bij jau eesācis atraut savu līdzdalibu pasaules varu

centeeneem un meklēt savu apmeerinumu vairāk baznicas dzīves

veidos. Tāpat taī pašā laikā garigā valdiba eeguva savu visleelako

autoritāti ari muhamedāņuvalstīs unAizindijas budistu zemēs. Hier-

archijas pacelšanos Romas baznicā veicināja visvairāk drīz pēc Gre-

gora nāves eesākušees (1096. g.) krusta kari, caur kureem pee

tam pate kristigā pasaule devās karā ar muhamedāņupasauli, kā līdz

šim reetumos, Spānijā, tā nu austrumos, svētajā zemē, kristigas ticibas

šūpolī.

Neveen austrumos, bet ari reetumos veda krusta karus, un proti,

—
bez Kārļa Leelā kara pret paganu zakšeem (772. g.) un bez kristigo

cīniņeem pret moreem Spānijā, — pret paganu slaveem, sevišķi pret

vendeem, prūšeem, latvjeem, lībjeem un igauņeem. Tāpat tapa ari

krusta kari sprediķoti pret ķecereem (katareem no katharos jeb ga-

careem, šķīsteem), kuru sabeedribas radās pa leelakai daļai caur cen-

teeneem, baznicu tīrit no eenesteem misekļeem. Tādi krusta kari bija

pret albiģenzeem un valdenzeem. Še visur baznicas vara rīkojās ar

uguni un zobenu, pavisam no Kristus mīlestibas mācibas ateedama

nost. Kā šee krusta kari še Baltijā pret paganeem kļuva vesti, to jau

aplūkojām burtneecibā.

Latveešu literaturas vēstures periodi.

Latveešu literatūras vēsture, ja to eesāk ar burtneecibu, sakrīt ar

vi-spārigas vēstures eedalijumu kopā, dalidamās trijos galvenos perio-

dos, kas veenkārši saucami par veceem, vidus unjauneem

laikeem. Bet tā kā burtneecibā, kā eevadijums literatūras vēsturē,

kā veceem laikeem peekrītoša, uzskatama kā latvju tautas senatne,

tad rakstneeciba, kura apņem vidus un jaunos laikus, veeglaka pār-

skata dēļ, kā ari pa daļai sava ārigā apjoma un pa daļai savu dažādo

kustibu un virzeenu labad, eedalama atkal apakšnodaļās.
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Vidus laiki.

Tee sadalāmi sekošos laikmetos:

1. laikmets: No XII. gadsimteņa vidus līdz XVI. g. s. sāku-

mam jeb pirmajam ceturksnim, katoļu laiki, kur sākas pirmās vāji-

ņās latveešu rakstneecibas peeminekļu pēdas, šaī laikā top pēc sīveem

kareem vecā tautiskā paganiba peegreesta kristigai ticibai; nu vēl

/.eedošajā tautas dzejā sāk eekšā jauktees katoļu eespaids, katoļu
svētee.

2. laikmets: No XVI. g. s. pirmā ceturkšņa caur visu XVli.

g. s. cauri līdz XVIII. g. s. vidum; reformācijas laiks; blakus tautas

dzejai garigu rakstu un verdzibas sākuma laikmets. Mancelius un

Fiirekers. Mancelius unFiirekera skola tulko, sacer garigas dzeesmas

un citus garigus rakstus; raksta par latveešu valodu un dzejas liku-

meem, ap šī laikmeta vidu iznāk visgalvenākais garigu rakstu darbs
—

i>ibele latveešu valodā.

3. laikmets: No XVIII. g. s. vidus līdz XIX. g. s. sākumam,

apmēram 20. gadeem; Stendera un ta pēcnācēju laiks; vecais Stenders

pirmais latveešu apgaismotājs apgaismibas gadsimtenī; tas leek stipru

pamatu latveešu daiļai, laicigai literatūrai; tas ir īstens latveešu vidus-

laiku trubadūrs, censdamees caur savām mīlestibas ziņģēm latveešu sir-

dis glītot, tautu aistetiski audzināt, turklāt rūpedamees, lai tauta pate

smeltos attīstibu iz grāmatām un ~cilātu prātu"; ta peemēram sekoja

daudzi citi cilvēku draugi.

4. laikmets: No XIX. g. s. sākuma, no latveešu atlaišanas brī-

vestibā, pateicotees G. Merķeļa nopelneem, līdz puslīdz šī paša gad-

simteņa 60. gadeem; viduslaiki līdz ar feodālismu, kas vēl klaušos

leek manit savu ķetu, un līdz ar baznicas varu, kas abi ir visredza-

mākās viduslaiku eezīmes, sāk pamazām sadrupt, izzust. Neredzigais

Indriķis parādās kā pirmais Deeva svaidits latveešu oriģinālu dzeesmu

sacerētājs un brīvestibas dzeesmineeks un ta cēlais draugs, māc. El-

bervelts, pirmais latveešu dramaturgs ved latveešus jaunam laikam

preti. Tautisku centeenu pamošanās.

Jaunee laiki.

Jaunajos laikos nošķirami šādi laikmeti, kā:

1. laikmets: No 1860. g. līdz puslīdz 1890. g. Uzstājas latvju

dēli, kureem laimejees aizsneegt augstāku izglītibu un kuri pee tam

ir patrioti, nav aizmirsuši savus vecākus, intelliģentee latvju dēli, kuru

sirdis karsti pukst preekš savas tautas un kuri, neskatot uz tam, ka

tautas eenaidneeki tos dēvē par jaunlatveešeem, droši un spēcigi paceļ

savas balsis pret tautas nomākšanu un tumsibu, pūledamees uzmodināt
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tautu no ilga gara-meega, pacelt tautisku patapziņu un dzīšanos pēc

attīstibas un patstāvibas; avižneecibā un literatūrā cīnās tautiska va-

loda un latvisks gars ar vācu bremzetajeem.

2. laikm c t s: No 1880. gada vispārigs attīstišanās laiks. Aiste-

tisks virzeens; tautiskas dzejas nodibināšana. No 1890. g. līdz 1918. g.

nacionālās literatūras uzzeedešana; dzīšanās pēc izglītibas un attīsti-

bas izplatās visā tautā; literatūra uzplaukst un izkopjas visos zaros,

neskatot uz dažeem maldu ceļeem, pirmo revolūciju un sekošām bree-

smām un pasaules karu, kas it kā draudēja visu latveešu tautu iznī-

cināt, bet tad nesa tai patstāvibas un neatkaribas spožas izredzes un

visjaunāko laiku.

laikmets: No 1918. g., no brīvās Latvijas valsts dibināšanas

un uzvaru pilneem laimigeem kareem ar vāceešeem, bermonteešeem

un leelineekeem, pēc eenaidneeka izdzīšanas no zemes nu latveeši

kā brīva tauta stājas pee savas valsts ražigas izbūves, pee savas kultū-

ras, civilizācijas un tautas izglītibas un zinātnes radošā darba, ejot

preti ar savu sarkan-balt-sarkano karogu savas treju zvaigžņu zemes

saulainam saules mūžam.

Studiju līdzekļi.

Pirmo un plašāko pārskatu par latveešu rakstneecibu, kurš sākas

no 1587. g. un eet līdz 1830. g., sastatijis Latv. Draugu Beedribas di-

rektors K. E. Napierskis eekš ~Chronologischer Conspect der lettischen

Litteratur von 1587 bis 1830", kas eespeests eekš ~Magazin, heraus-

gegeben von der Lettisch
-

Litterārischen Gesellschaft" 3. sējuma 2. un

3. daļā; 1. turpinums līdz 1843. g. 8. sējuma 3. daļā; 2. turpinums

līdz 1855. g. 12. sējuma 1. daļā; 3. turpinums līdz 1868. g. 14. sējuma
3. daļā satatits no Dobnera.

—
Pirmais mēģinājums, sarakstit latveešu

literatūras vēsturi, ir Kuldigas apriņķa skolu inspektora Dr. Ulrika

Ernsta Cimmermaņa ~Versuch einer Geschichte der lettischen Littera-

tur" 1812. Grāmata ir 136 lapu puses beeza un veltita ta laika tautas

apgaismošanas ministrim, grafam Razumovskim.
—

Jau peeminetā

\,atv. Draugu Beedribas magazinā, pašā pirmajā sējumā no 1829. g.,

uzejams Pētera von Koppena no kreevu valodas tulkots raksts „Ueber

den Ursprung, die Sprache und Litteratur der lithauischen (oder letti-

schen) Volkerschaften", kurš gan, atteecotees uz literatūru, acim redzot

visvairāk atbalstās uz Cimmermaņa vēsturi.
—

Minamas ari ģeneral-

superintendenta Sonntaga rokrakstā atstātās,,Notizen zur lettischenLit-

teratur vom J. 1700 bis 1825." Tās izleetojis jau Napierskis savā lat-

veešu literatūras chronoloģiskā konspektā un pats Sonntags pēc tām jau
tolaik pasneedzis ziņas par latveešu literatūru kādā franču žurnālā. —

Joprojām atrodamas dažas preekš latv. literatūras derigas ziņas eekš

Teča (Tefsch) „Curlāndische Kirchen
- Geschichte", 3 sējumi no
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1767.—1769.
— Gadebusch, ~Livlāndische Bibliothek nach alphabeti-

scher Ordnung", Rigā, 1777. g., 3 sējumi. — Napiersky und Recke,

„Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten -
Lexicon der Provinzen

Liv-, Est- und Kurland", Jelgavā 1827. g., 4 sējumi, turpināts no R.

Beise's,2 sējumi, Jelgavā, 1759.—61.
—

Pēc Dr. Cimmermaņa otrā ii

teraturas vēsture ir Bernharda Dīriķa 1860. g. izdotā ~Latveešu rakst-

neeciba".
—

Tad jāmin Andr. Spāģa interesantais apskats par latveešu

literatūru, ko tas eespraudis savā teicamā grāmatā ~Die Zustānde des

freien Bauernstandes m Kurland" 1863. g. Tāpat jāaizrāda uz K.

Kundziņa pirmajām latv.literaturas monogrāfijām: „Ernesta Glūka no-

pelni", kas eespeesti „Sētā, Dabā, Pasaulē" IV. sējumā, 1872. g., „Ve-
cais Stenders savā dzīvē un darbā" īpašā izdevumā 1879. g. „Karlis

Hugenbergers. Latveešu tautas draugs un dzeesmineeks" Rigas Latv.

Beedr. Zin. Kommisijas Rakstu krājuma 4.krājumā 1888.g., „Kronvalda

Attis. Gabals iz latveešu garigās dzīves". R. L. B. Derigu Grāmatu

Nodaļas izdevums. Rigā, 1905. un „Aleksandrs Vebers
—

Varaidošu

Zanders" Druvā 1914. g. —
Lūdes māc. K. Ulmaņakritika par latveešu

jaunākoliteratūru ~Baltische Monatsschrift"ē 1878. g. — Taī pašā gadā

iznāk mans universitātes uzstāšanās preekšlasijums ~Zur Geschichte

der lettischen Grammatik", kurš latviski pārstrādāts un papildināts, ee-

veetots pirmajā latv. illustretā literariskā - zinātniskā žurnālā „Pa-

galms", Jelgavā, 1881. g. Turpat mana kritika par Mālberģa „Dzejas

skaņām", šī paša žurnāla 1882. gada numuros (8. un 9.) atronamas

īsas ziņas „Par latveešu literatūras pirmo laikmetu" no Sumbura (San

dera). — ~Rotā", latveešu otrā illustretā žurnālā 1887. gadā uzsāku

savus preekšlasijumus „Latveešu iiteraturas vēsture", tak šim žurnā-

lam apstājotees netiku ne pāri par eevada nodaļām, kurās gribēju ari

burtneecibai eerādit peenācigu veetu.
—

Laubes Indriķis eeveetojis

šaī pašā žurnālā vairāk vērtigu biogrāfiju par latveešu rakstneekeem:

1885. g. gājumā — par Kaspari Beezbārdi, Krišjāni Baronu, Andreju

Spāģi pēc Brīvzemneeka ziņām, kuras jau 1872., t. i. Spāģa nāves ga-

dā, bija pasneegtas „Baltijas Vēstnesī", un par Māteru Juri; 1886. g.

gājumā par Kronvaldu Atti. Katram dzīves aprakstam peesprausta ari

laba ģīmetne. — Ādolfa Allunana ~Eevērojami Latveeši". Skices un

apcerējumi". I. Jelgavā, 1887. g., 11. iznāca kādu gadu vēlāk. — Dc

Gubernatis Dictionaire International des Ecrivains dv Jour 1889. —

Daudz materiāla latveešu literatūras pētišanai atrod „Austrumā — zi-

nibas unrakstniecibas mēnešrakstā" pr. p. no Aronu Matisa „Krišjānis

Valdemārs savā dzīvē un darbā.Pēc dažadeem materialeem sakrājis un

aprakstījis A. M.", no Skujeneeka par B. Dīriķi ~Vecais hofrats. Lat-

veešu tautas vīra mūžs. No Vensku Edvarta" (1892. gadgājuma 11.

pusē) ; bet jau agrāk no Teodora ~Hugenbergers mūsu valodneecibas
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un rakstneecibas laukā", „Jura Allunana dzeesmiņas" (1886. g.), „Au-

sekļa dzeja" (1887. g.), „Lautenbacha - Jūsmiņa dzeja", mana „Teo-

dora kritika" un tad Teodora polemika „Dzejneeks un viņa laiks"

(1888. g.) unmana atbilde „Par kritiku" (1889. g.) še saduras pirmo

reiz vecais vidus laiku aprobežotais uzskats ar mostošos latveešu rene-

sansi. No Linksmiņa „Karlis Fridrichs šulcs, latvju labdaris." Pēc

dažeem avoteem sastatijis Linksmiņš (1893. I.) ; no Fr. Karkluvalka

„Lektors J. Lautenbachs
- Jūsmiņš. Dzīves apraksts" no Fr. K. (tur-

pat) ; „Par romantiku, reālismu un ideālismu. No K. Mūhlenbacha

(turpat) ; „Par dažādām strāvām mūsu jaunākajā stāstu rakstneecibā.

No Teodora"; ~Par tautas dzeesmu pantmēru". No J. Zandera; „Vārds

un raksts". No K. Kundziņa; tad īsākas biogrāfijas par Ansu Lerchi-

Puškaiti, Apsišu Jēkabu, Henri Vissendorfu, Kronvalda Atti un prof.

E. Zemmeru (turpat 11. pusē). ~Latveešu tautas dzeesmu metrika".

No Bērziņu Luda; tad vesela rinda dzīves aprakstu par Jāni Sproģi.
Kārli Gottfriedu, Georgu Kroonu, Kažoku Dāvi, Krišjāni Kalniņu, Kun-

dziņu Kārli un Miķeli Klusinu (1894. I.); „Voltera (Kurzemes skolu

tēva) kronika. No J. Cepleneeka"; še ari Friedenberģa - Meeriņa un

Richarda Thomsona dzīves apraksti (1894. II.) ; „Anss Lieventhals" —

biogrāfija ar ģīmetni (1895.). ~Christophorus Fūreccerus". No L.

Bērziņa (1899. g.). „Studeti un nestudēti rakstneeki". No R. Vidzem-

neeka. Ar „Peebildumi no A. Needras" (1900). — „Latvju tauta". En-

ciklopēdisku rakstu virkne. XI. grāmata; Latveešu rakstneecibas vē-

sture. I. burtnīca: Latveešu rakstneecibas vēsture līdz brīvlaišanas

laikam. No Pavasara Jāņa. Jelgavā 1893.
— Tāpat daždažādus li-

teraturvēsturiskus un kritiskus pētijumus un apskatus atrod dažādos

latveešu laikrakstos: „Baltijas Vēstnesī", ~Balsī", „Dzimtenes Vēst-

nesī", „Rigas Avizē", „Latvijā", „Mājas Veesā" etc. Dr. Čenčk Zibrt:

Literatūra kulturnē - historic'kā a ethnografic'kā 1897.—1898. I. V.

Praze. 1898. The International Folk-Lore Congress of the World's Co-

lumbian Exposition. Chicago, 1893. v. 1898. „Mājas Veesis", illu-

strets nedēļas žurnāls zinātnei, literatūrai, mākslai un sadzīvei sneedz

savā 1910. g. gājumā literariski - kritiskus - polemiskus rakstus, kādi

tur ir: „Avižneeciskā kritika". (1905.—1910. g.) ;J. Akuratera Nr.

19.—23., uz kuru atbild A. Deglavs Nr. 33 un 34. „Kritika? A. De-

glava", šai seko Akuratera „Peezīmes pee A. Deglava „Kritika?"

Nr. 41, kuru nobeidz A. Deglavs ar savu rakstu „Vēl par kritiku"

Nr. 44. —
Jau sākumā pieminētais periodiskais rakstu krājums „Maga-

zin, herausgegebenvon der Lettisch - Litterārischen Gesellschaft" satur

savos daudzajos — vairāk kā 20 sējumos starp dažadajeem raksteem

ari bagatigus materiālus, avotus latveešu literatūras vēsturei, sevišķi no

ta laika, kur ikgadigos beedribas sēžu protokolos jaunākajālaikā snee-
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dza it plašus pārskatus un apspreedumus par atteecigā gadā iznākuša-

jeem latv. literatūras ražojumeem. Tāpat ari teicamu veelu atrod li-

teratūras vēsturneeks R. L. B. Zin. Kommisijas Rakstu krājumos. Te

pr. p. 4. krājumā, kas izdots Jelgavā 1888. gadā, latveešu rakstneeci-

bas 300 gadu jubileju svinot, atrodam tādus interesantus rakstus, kā :

~Runa, runāta no Zin. Kommisijas preekšneeka A. Vebera, no Zinibu

Kommisijas svinētos trīssimts gadu jubilejas svētkus atklājot", M. Klu-

sina „ParLatveešu rakstneecibas nākamibu", K. Kundziņa jau no mums

peeminetais,,Kārlis Hugenbergers. Latveešu tautas draugs un dzeesmi-

neeks", J. Sandera ~Atskats uz Latuviskas literatūras 300 gadeem".

še jo savāds, interesants tautiska laikmeta eedalijums. Sanders saka:

..Tautiskajam periodam trīs gadu-desmiti: pirmais Jurģa Allunana,
otrais Kronvalda, trešais Kalniņa". Ari Zin. Kommisija deva ik gaduh

savās vasaras sapulcēs par notecējušā gadā iznākušām grāmatām ap-

spreedumus. Nevaru še visus latv. literatūras pētišanai derigus avotus

peevest. Gribēju še tik īsumā aizrādit, kur tee meklējami. Vēl citus

minēšu pee atteecigeem gadijumeem.

Latveešu kulturas stāvoklis vāceem atnākot.

XII. gadsimtenī vāceem eebrūkot latveešu zemē (1158. g.), še jau
bij eevērojama kultūra, kā tas vispirms no latveešu tradicijām, gara

mantām lemjams. Un kā to archeoloģiski pētijumi gaiši peerādijuši,

tad mūsu senči jau dažus gadsimteņus agrāk bijuši eepazinušees ar vai-

rakeem svešu kultūru ražojumeem, kā naudu, bronsa un dzelzs rīkeem

un eeročeem, visadeem dārgmetaleem un rotas leetām. Tad viņeem
jau bijuse deezgan attīstitazemkopiba, lopkopība un dravneeciba. Da-

žas ciltis vedušas jau iteevērojamu tirdzneecibu ar svešām tautām: foi-

niķeešeem, greeķeem, romeešeem. Politiskā ziņā mūsu senči sadalijās

novados, kureem bija savi ķēniņi (kungi, ķoniņi, reges), vecāki (seni-

ores), virsaiši (principes, duces), augstakee pavēlneeki kara un pa

daļai ari meera laikos, dzīvodami apceetinatās pilīs līdz ar savu kara

draudzi 1). Par senlatveešu eevērojamo kultūru leecina ari viņu iz-

koptee reliģiozee uzskati, kā tos var no Latvju dainām izlobīt un kā es

viņus esmu mēģinājis no dainām unvisām viņu gara mantām un vēstu-

riskām ziņām reliģij-zinatniski apcerēt savā „Religion der Letten" (cc-

: peesta eekš Magazin der Lettisch-Litterārischen Gesellschaft) ; to lee-

cina pašas tautas apcerējums par savu dzeju, apcerējums — „I. Par

dzeesmām un dzeedašanu" (sk. Latvju dainas) —, kas izteic, ko tauta

pate dažādos atgadījumos un apstākļos, dažādos sirds un dvēseles aiz-

kustinumos neviļus par dzeju, dzejas preekeem un viņas eespaidu

Sal. A. švabe, Latvju kultūras vēsture. I. sējums. Sabiedriskā kultūra.

Rīgā, 1921. g.



spreeduse, atzīdama dzeju par veenu no cilvēka dārgākām un laimiga-
kām gara mantām. Par latveešu kultūru leecina ari tas, ka viņeem bi-

jušas savas slepenas rakstu zīmes, savi burti, raksti, kā pēc vecām zi-

ņām to atzīmē Dr. Cimmermans savā latv. liter. vēsturē. Te aizrādāms

uz teikām par Burtneeku ezeru, kurā burtneekinogrimuši un par Pram-

šu, kurš veenigais pratis lasit likteņa akmenī eecirstos burtus, rakstus,

kā ar' uz daudzajām dainām, kuras runā, min par ~raksteem", ~rakstit-

ajām", ,,izrakstitu kara karodziņu". Par pirmajeem rakstitajeem, kā

pēc dainām lemjams, gan turētas deevigas būtnes. Tā pr. p. tas var tik

Auseklis, veens no Deeva dēleem, būt, kas minēts kā rakstitajs dainā,

kā:

Dzeedait, meitas, ko gaideet,
Vai gaideet rakstitaja ?

Rakstitajs Vāczemē

Brūnus svārkus šūdina. Latv. d. 767. 1.

Un cita daina min ta vārdu:

Kur tas rīta Auseklitis,

Ka neredz uzlecam? — un tad paskaidro:
Auseklitis Vāczemē,

Samta svārkus šūdinaj'.

Tāpat ari Laima ir dzeesmu rakstitaja un teicēja:

Dzeesmas dēļ, sveši (labi) ļaudis, eenaidiņa neceļat!
Dzeesmit dzeedu, kad' esošu, ne ta mana padarita.
To rakstija māmuliņa, kad gulēju šūpulī;
Ar māmiņa nezinātu, kaut Laimiņa neteikusi.

Tad seko māmiņa un kara vīra līgava kā rakstitajas. Par pēdējo

dzeed:

Kara vīra līgaviņa nakti meegu negulēja;

Sēd pee loga raudādama, raksta kara karodziņu.

Un pēc ziņām mūka Simona Grunava kronikā veens tāds izraksties

karogs nācis prūšu pirmā biskapa Kristjāņa rokās. Kā pēc greeķu
leelā prātneeka Platona (sk. Faidru 59. nodaļā) vecajeem eģipteešeem

bijuse teika, ka viņu vecais deevs Teuts aizgājis pee ķēniņa Tamus un

šim visas savas zinātnes un mākslas rādidams, teicis, ka tās jamācot

.eģipteešeem,ka burti,raksti darišot tos gudrākus unatminigakus etc, —

tā no mūsu peeminetām teikām un dainām noprotams, ka senlatvji ari

kaut ko no kāda raksta zinājuši, domādami, ka tas vispirms bijis viņu

deevibu ziņā; jo kā viņi teica, ka vispirmak katra ziņa, katrs darbs ir

veenigi no deevibām zināts un darits, kā to i-āda ari daina:

Mīļā Laima, Deeva meita, nāc dzeesmiņas darināt:

Teic dzeesmiņas, dzeedi pate par jauneem, par veceem . . .
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tā tad dccvi viņeem devuši līdz ar daudz citām ziņām un leetām ari

burtus un rakstus1 ).

Tā tad vāceem atnākot, latveešu attīstiba vispār nebija neko ze-

māka par atnācēju vispārigo attīstibas līmeni. Vācu viduslaiku dzejai

varēja latveeši statit preti savas bagātās deevu un varoņu teiku virknes,

savu plašo tautas dzeju. Ta bij improvizēta, neuzrakstita dabas dzeja;
ari starp viduslaiku vācu dzejneekeem atrodas tādi, kas lasit un rakstit

nemācēdami, kā pr. p. Volframs von Ešenbachs, dzejoja tāpatkā mūsu

tautas dzeesmineeki, kā mūsu Neredzigais Indriķis.

Latveešu stāvoklis katoļu laikā.

Latveeši neveenadā cīniņā ar eebrucejeem zaudēja gan savu poli-
tisko patstāvibu, bet citādi viņi palika brīvi. Ķeizars Fridriķis 11. ap-

stiprināja viņeem un viņu pēcnācejeem šo brīvibu un visas teesibas

uz mūžigeem laikeem; pāvests Innocents 111. un ta pēcnācēji leegtin
leedza apspeešanu un varmācibu, apdraudēdami pārkāpējus ar bazni-

cas lāsteem, tomēr visam tam par spīti un neskatotees uz visu io, latvee-

šu
— visnotaļ eedzimto

— stāvoklis, ja tas nu ari nepārvērtas uz reiz.

kļuva pamazām sliktāks. Jau pāvesta Honorija 111. legats, pazīstamais
humānais Modenas Viļums, 1226. g. atrod, ka bruņineeki apeetas
daudzkārt patvaļigi ar latveešeem, mēģina teem brīvibu laupit, tos bez

kārtigas teesas sodit v. t. pr. Ari Henricus dc Lettis jau zin stāstit

par dažeem varas darbeem unnetaisnibām pret zemes eedzimteem. Tā

Livonijas — kā tolaik sauca vēlākās trīs Baltijas guberņas —
breesmi-

gais biskaps, Alberts, zobena brāļu ordeņa dibinātājs, sāka eekaro-

tos zemes gabalus izdot saveem palīgeem uz lēni. šee biskapa vazāji

eeguva tad teesibu, ņemt nodokļus no savas daļas eedzimteem, kā ari

spreest par teem teesu. Tādā kārtā cēlās kalpiba privatļaudim, kura

ar laiku pārvērtās dzimtbūšanā un galigi verdzibā. Zemes eedzimtec-

zaudēja pamazam visas teesibas, kļūdami par sava kunga mantu un

īpašumu,ar ko var darit, ko grib.
Tā kā paši „ticibas un kultūras nesēji" vēl maz jeb pa daļai nemaz

nebij apspīdēti no gara gaismas un teem rūpēja vairāk eedzimto zeme

un manta nekā šo dvēseles, tad jau, protams, ar kristigas mācibas pa-

sneegšanu latveešeem gāja jau no sākta gala gauži bēdigi. Kristī-

ja, bez ka kristamee būtu bijuši pamāciti, un kas ar labu negribēja

ļautees kristitees, to aplaistija arvaru; jo kur krusta zīme bij izplatita,
tur svešais eenācejs varēja nomestees par kungu. Un kādi bij tee pee-

greezeji un kristitaji, to dabonam no pāvesta Aleksandra IV. rīcibas

zināt. Tas, proti, ap XIII. gadsimteņa vidu atsvabina no baznicas lā-

steem visus, kas grib nākt uz Baltiju un eestātees ordenī, atsvabināja

') B
Par veco latveešu rakstu" sk. „Rotā" 1886. g. Nr. 2. un 3. no manis un

no K. Graudiņa „Balsī" 1886. g. beigās.
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pat laupitajus un dedzinātājus. Nu tad redzam, kādi ļaudis bija še

ordenī, kur tee ne veen izbēga pelnitam sodam, bet pee tam vēl eeguva

brīvu, lepnu dzīvi. Ari garidzneeki nebija neko labāki. Preesteri, ku-

refem nācās rūpetees un gādāt par tautas garīgo labklājibu, bija veen-

kārt, tāpat kā ordeņa locekļi, padevušees palaidnigai un netiklai dzī-

vei un otrkārt latveešu valodu viņi nedz prata, nedz ari pūlējās to ee-

mācitees. Cēla gan veenā — otrā veetā baznicas un klosterus, ņēma

gan no zemes eedzimteem preekš garidzneekeem nodokļus, tak ticibas

gaisma caur tam netika izplatita. Garidzneekeem bija visvairāk no

svara tas, ka tee varēja, kā kāds vecs vēsturneeks saka, ģērbtees no

sava ganāma pulka vilnas, labi lutināt, peekopt savu meesu un tik šad

un tad latiņu valodā noturēt mišas. No savas draudzes locekļeem viņi

nepaģēreja un neprasijavairāk, kā tik, lai viņi pazemigi un meerigi no-

klausitos nesaprotamās mišas un veenreiz par gadu bauditu svēto mcc«

lāstu. Šīs prasibas latveeši bez kautrēšanās vēlākos laikos ari izpil-

dija. Ar laiku grūtā kalpibā gāstos vistim peevilka katoļu daudzās svi-

namdeenas,kur varēja būt daudzmaz sveiki nosmagā svešineeku jūga.

Tā viņi varēja mājās netraucēti nodotees savai vecajai elku
- kalpibai

un māņu -
ticibai. Vecā ticiba palika pilnos zeedos līdz refomacijai,

ja pat visus vidus laikus cauri līdz jaunakeem laikeem. Tikai daudz

vecee paganu dccvi un māmiņas dabūja katoļu laikā kristigo svēto

vārdus, kamēr uzskati unjēgumi palika tee paši vecee. No kādām ee-

stādēm, skolām, kas lai izplatitu gara gaismu nebija ne jausmas, jeb-

šu uz ordeņa laiku beigām latveešeem bija jāmaksā zināma „skolas
naudas" teesa, ko naigi veen peedzina, bet izdeva pavisam citeem no-

lūkeem. Aridzan aiz mūžigeem kareem latveeši grima allaž dziļāki

atkaribā, nebrīvibā un gara tumsibā. Vairāk nekā veselu gadu - sim=

teni ilga asiņainee sīvee cīniņi ar uzbrucejeem vācu bruņeneekeem;
tad sekoja veenā rindā kari pret ārejeem eenaidneekeem, leišeem,

poļeem, daņeem, zveedreem; nemitējās ar' eekšejās ķildas un cīņas

starp Rigas virsbiskapu, biskapeem un ordeni, starp virsbiskapu un

Rigas pilsatu, vaj ordeni.

Tak radās ari kāds, jebšu rets, rets, valdneeks, kas peegreeza cik

necik vēribu zemes eedzimto ļaužu mācibas stāvoklim. Tā jau pāvests

Innocents 111., kurš kā jau dzirdējām, uzstājās pret varmācibām un ee-

dzimto ļaužu apspeešanu, pavēlēja, ka pee kristibas peegreesteem

jāmāca no galvas prast tēvreizi, ticibas apleecibu un grēku sūdzēšanu.

Deevam žēl, neveenam nenāca tolaik ne prātā, gādāt, ka šī pavēle taptu

izpildita. Stāsta ari par biskapu Albertu, vācu varas nesaudzigo no-

dibinātāju Livonijā, ka tas no sagūstiteem zemes eedzimteem esot da-

žus aizsūtijis uz Vāciju, lai tur viņus izglītotu par Deeva vārdu slu-

dinatajeem to dzimtenē. Viņš ari licis pēc to laiku paraduma, kā tas
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tapapeekopts reetuma Eiropasvecajās kristīgajās zemēs, it sevišķi Spā-

nijā, reizām Rigā uz tirgus laukuma uzvest garigas skatu lugas, izrādit

lugu veidā stāstus iz bibeles, lai dotu tādā kārtā ļaudim kādu sajēgu

par bibeles saturu. Tak šīs garigās izrādes sarīkoja vairāk pašu vācu

ļaužu, nekā latveešu labad. Bet pirmais ievērojamākais latveešu aiz

stāvis bija virsbiskaps Henniņš šarfenbergs. Caur šī kreetnā

vīra pūliņeem Rigā 1428. g. noturētā saeima nolemj, ka garidzneekeem

jāprot zemes valoda; kas gada laikā nebūs to eemācijees, tam japee-

ņem paligs, kas prot vajadzigo valodu. H. šarfenbergs stingri aizleedz,

laupit zemneekeem svētdeenu un svētku meeru, nosaka, ka

nebūs laulāt tādus, kas nemāk tēvs-mūs un ticibas gabalus un pavēl

rūpetees un gādāt, — pat laicigas teesas saucot paligā, — ka māņu-ti •
ciba un paganu eerašas eetu mazumā. Tālāki lēmumi greežaspret ga-

ridzneeku lepno un netiklo dzīvi. Tak Deevam žēl, visi šee lēmumi un

nosacijumi tapa drīz veen aizmirsti. Pagāja gandrīz simts gadu, kad

Henniņa šarfenbergacenteenus XVI. gadsimteņa sākumā no jauna uz-

ņēma virsbiskaps Jaspers Linde. Šis otrs teicamais vīrs gribēja
dibināt skolu, kurā izmācitu latveešeem un igauņeem mācitajus. Viņš

sūdzējās pašā zemes Saeimā (Landtāgā) par garidzneeku palaidnibu

un netiklibu, aizrādija, ka jāatjauno, jāizlabo sakritušās lauku baz-

nicas. Pa rudeņeem apkārt braukādams un baznicas nodokļus savāk-

dams, — kas jaunākos,protestantisma laikos izvērtās par ~linošanu",— -

viņš lika pārklaušināt zemneekus. Kurš prata kādus mācibas gabalus,

to apdāvināja ar ēdeeneem un dzēreeneem, kas neka neprata, to lika

šaust. Domājams, ka gan maz bija tādu, kas izpelnijās, dabūja dā-

vanas, jo pēc vēsturneeka Rusova toreiz atradās starp tūkstošeem tik

kāds, kas mācēja tēvreizi. Un ne pilsati, ne bruņneeciba neklausījās uz

kreetnā virsbiskapa padomeem un preekšlikumeem. — Tāds bija lat-

veešu stāvoklis katoļu laikā; tādi bija visnotaļ katoļu laiki Baltijā; to

eevērojamakās zīmes ir: kari, varmāciba un gara tumsibā. Un šī ~gara

tumsa" bija tā veenā, kā otrā pusē. Viņa nebija neko leelaka pee

zemes eedzimtajeem kā pee vācu atnācejeem. Analfabētismsbija tad

pee vāceem gandrīz tāpat vispārigs. Gan vācu vēsturneeki labprāt

stāsta, ka viņu tauteeši, uz Baltiju atnākot, atraduši preekšā pavisam

neattīstītas,mežainigas tautas, kuras vēl mitušas visleelakajā,visbeeza-

kajā gara tumsibā. Te nu nav grūti uzminēt eemeslu, kādēļ viņi to

labprāt stāsta. Jo veenkārt šee vēsturneeki paganu ticibu. eerašas

un skaistās gara mantas nepazina, mērodami tik ar kristigu mērauklu;

otrkārt tee ar nodomu zīmē latveešus tik tumšām krāsām, cik veen

eespējams, lai nostatitu vācu kulturnesejus labākā gaismā un aizbil-

dinātu viņu varmācīgo, nekristīgo, ar uguni un zobenu veicināto ticibas

izplatīšanu. To rāda ari pagājušā gadsimteņa vidū tas peemērs ar
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Otto von Rutenberģi. Šis kungs bija sarakstijis ~Geschichte der Osc-

seeprovinzen"; tanī objektīvi aprakstījis no eebrucejeem pastrādātā!?

varmācibas un augsti cildinājis latveešu mvtoloģiju. Par tam viņš tapa

izslēgts no muižneeku sabeedribas un viņambij jāatstāj dzimtene.

Vidus laiki.

Pirmais laikmets.

No XII. g. s. vidus līdz XVI. pirmajam ceturksnim jeb vidum.

Visvecakee latv. rakstneecibas pee m i ne.k li.

Jau par veco latveešu rakstu runājot, es eeteicos par „izrakstitu

kara karodziņu". Pēc kronista mūka Simona Grunava ziņām veens

tāds izrakstits karogs nācis prūšu pirmā biskapa, Kristjāņa, rokās. Par

šo biskapu zinām, ka tas skubinājis Mazovijas leelkungu Konrādu sākt

ar pāvesta atvēlētokrusta kara kareivju pulku apkarot senprūšus. Bet

kad Konrāds neko neizdarija, tad biskaps Kristjānis 1225. g. dibināja

garigu Dobrinas bcuņineeku ordeni. Tak šis ordenis dabūja drīz no

prūšiem tik smagu treeceenu, ka pazaudēja visu savu svaru un

ceenibu. Karogam, kas nācis šī biskapa rokās, bijis uzraksts ar

svešadeem burteem. Bergmaņa iztulkojumā šis uzraksts skan: „Deevs
Kurko sapīks, postitajus iztukšos."

—
Tas būtu visvecākais līdz šim

mums pazīstamais balteešu-aisteešu rakstu peemineklis iz XIII. g. s.

sākuma. K. Graudiņš pasneedzis to vispirms latveešu publikai „Balsī"
1886. g. beigās. Otrs visvecākais balteešu valodu peemineklis ir ~E1

bingas rokraksts" — senprūšu vācu-prūšu vokabulariums no XV. g. s.

sākuma. .

Jebšu katoļu ticiba ar savu latiņu valodu uz tautas izglītibu nedara

gandrīz nekādu eespaidu un viņas garidzneeki to atstāj pavisam ne-

eevērotu, tad tomēr domājams, ka ari katoļu laiki nebūs pavisam pali
kuši bez jebkādeem rakstu mēģinumeem. Jo, kā dzirdējām, jau

pāvests Innocents 111. un vēlāk virsbiskaps Henniņš šarfenbergs pa-

vēlēja, ka jāmāca latveešeem tēvs-mūs un ticibas gabali. Kaut gan

šīs pavēles maz tapa eevērotas, tad tomēr būs kāds retais atradees.

kurš centās viņas taču izpildit. Tas lemjams ari no tam, ka pateesi
ir bijuši daži latveeši, kuri pratuši, ja ne vairāk, tad tēvs mūs. Bet

lai to sasneegtu, tad tak preestereem vajadzēja kaut kādu mācibas

līdzekļu, vajadzēja mēģinatees tulkojumos, kurus viņi tad ari, preekš
sevis mazākais, būs uzrakstijuši. Stāsta jau pat, ka humānais pā-

vesta legats (1226. g.), Viļums no Modenas, esot latveešu gramatiku

sarakstijis. Tak tā ka mums trūkst jebkādu skaidru ziņu tikpat paī-

so Vīluma gramatiku, kā par mineteem tulkojumu mēģinumeem, tad

paleek par pirmajeem rakstu peeminekļeem sīciņi svētu rakstu

p ā r c ē 1 v m i , no kureem gan daži, kā domājams, cēlušees jau daudz
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agrāk, bet drošas ziņas par teem dabonam tik reformācijas laikā, kad

sāk tee nākt gaismā.
Pirmais šo rakstu mēģinumu starpā un tamlīdz šim brīdim otrais

visvecākais latveešu rakstneecibas peeminekls ir tā dēvētais Simona

Grūnava tēvs-mūs. Simons Grūnavs iz Tolkemitas bija domi-

nikāņu mūks, kurš sarakstija 1526. g. „Prūšu kroniku". Tanī Grūnavs

pasneedz, kā viņš domā, vecprūšu tēvreizi, kura tā skan: ~Nossen

Thewes cur thu ēs delbas sweytz gischer thowes wardes penag munis

tholbe mvstlastilbi tolpes prahes girkade delbeszisne tade svmmes

semmes worsuny dodi mommvs an nosse igdemas mayse unde gavthas

pames mumys nusze nozeginu cademes pametam musen prettaunekans
newede munis lawna padoma swalbadi munis nowusse loyne Ihesus

amen." Pee tam autors stāsta, ka vecprūšu ~vaidlaiši" un ~vaidlaites"

esot šo lūgšanu mācijuši bērneem, ar to zīlējuši, būruši un dzinuši

citus vella darbus. — Tak tas nav vis senprūšu, bet, kā redzams, visai

samaitāts latveešu tēvs-mūs, kam tik pāris senprūšu vārdi peejaukti
klāt.

Vecprūšu tēvreize skan tā: „Tāwe nouson kas tu essei en

dangon, swintints wirst twais emnes, perēit twais ryks, twais quāits
audāsin kāgi en dangon tyt, dēigi no semien, nouson deinennin geitien
dais naūmans schan deinan, bhe etwerpeis noūmas nousons auschautins,

kay mes etwērpimai noūsons auschautenikamans, bhe ni weddeis mans

cm perbaudasnan, schlāit isrankeis mans esse v/issan wargan. Amen."

Grūnavs, ne senprūšu, ne latveešu valodu neprazdams, nava,pats

to latveešu tēvreizi, ko viņš izdod savā kronikā par vecprūšu, ne sa-

pratis, nedz ari varējis pats to uzrakstit. Viņam laikam bijis kāds slikts

latveešu raksts preekšā.
~

To tad viņš gan aiz neprašanas, gan aiz mi-

sēšanās tādā samaitātā veidā izdevis. Bet Karalauču prof. Becenber-

ģers un slavenais valodneeksFiks (Ficks) kopā ar Dr. Bilensteinu rau-

dzijuši šo Grūnava tēvs-mūs kritiski pārmeklēt un panākt, atjaunot
tā pirmo nesagrozito, nesamaitāto veidu. Pēc prof. Bacenberģera pār-

labojuma Grūnava tekstam jāskan:

„Musen thewes, cursch thu esse debbesys, swetytz gir thowes

wardes, penak mums thowe walstibbe, towes prates gir synemmes kade

debbeszis, tade ari semmes wursony, dodi mummys igdenas musen

mayse, unde pamet mumys musen nozeginu, cade mes pametam musen

prettennekims, newede mums lawnan padoman, swabbadi mums no

wusse loune. These." 1).

') Doksoloģijas trūkst tā pee Grūnava kā pee Lacius tēvreizes: „Jhesus

amen" Becenbergers tura par misēkļu un domā, ka „Jhesus" vaj nu stāv „These"

veetā, t. i. pateesi saku jums; these — teesa, vaj Jēzus jeb Jēzus - Maria - Jozeps
krustu metot preekš amen eesprausts no veenkārša katoļu pātaru skaititajaun tad tā

kļūdami ari uzrakstits; 1689. g. bibelē stāv daudzkārt pateesi amen veetā pr. p.

Mat. VI. 2.
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Pēc Dr. Bilensteina un Fika bija Grūnava tekstam jāskan tā:

~Nusen tēv(a)s, kurš tu esi debesīs! Svētits jir tov(a)s vārd(a)s!
Peenāk mums tova valstiba! Tov(a)s prāt(a)s jir kādai debesīs, tādai

zemes vorsunī! Dodi mumis mūsu ikdeenas maizi! Pamet(i) mumis

mūsu nozeegumu (s), kādai mēs pametam mūsu pretineekams! Ne-

vedi mums ļaunā padomā! Svabadi mums no vusa (visa) ļauna!
Jēzus! amen!"

Bez SimonaGrūnava tēvreizes ir vēl otrsvisvecākais tēvs-mūs,

kurš atrodams Lacius (Lazius) rakstā „Par dažu tautu širām" (Dc gen-

tium aliquot migrationibus). šis raksts iznācis Bazelē 1557. gadā.

Lacius teksts ir jau mazāk samaitāts un tā tad veeglaki saprotams,
nekā Grūnava. Tak par ta peederibu viņš maldas tāpat kā šis. Lai

gan ari šī tēvreize ir īsti latviska, tomēr Lacius to izdevis par heruļu
jeb veruļu lūgšanu. Ta skan: „tabes mos kas to es eckschan debbessis

schvvetitz tovvs vvaartcz enak moms tovvs vvalstibe tovvs praats

boska eckschan debbes ta vvorsan sommes mosse denische mayse

doth moms schoden pammate moms mosse gi*ake ka mess pammat

mosse patradvekan, ne vvedde moms lovna badeckle, pett passarga

moms no vvvsse lovne, amen."
—

Valoda še samērigi deezgan latviska

un, kā rādās, augšgaleešu izloksnē, bet rakstiba, zināms, tāpat stipri

kļūdaina, pr. p. v leetots v un w veetā, dubultoti tikpat patskaņi kā

līdzskaņi (vvaartcz, praats, debbes...), nepareizi kopoti (bvska —

bvs ka, vvedemvms
—

vvede
- mvms) un šķirti (kā patra dvaken —

parradnaken) v. t. t. Tā ka tomēr pate valoda ir latviska, tad teica-

mais Kārlis Fr. Vatsons, Lestenes mācitajs un pirmais ~Latveešu
Avižu" redaktors, kurš dzīvoja XVIII. g. s. beigās un XIX. g. s. sāku-

mā, mēģināja peerādit, ka veruleeši bijuši kāda latveešu cilts1 ).

Latveešu tautas dzeja katoļu laikā.

Vecā tautiskā izglītiba uri dzeja netop še vis no jaunasstumta pee

malas; ne, viņa stāv vēl pilnos zeedos, kur tautai jaunā kristigā kul

tura vēl gandrīz it nekā nedod. Tā tad neskatot uz tam, ka latvee-

šeem gan jau kristigā ticiba nesta, tee paleek tomēr, skatotees uz tam.

ka ta ar varu, ar uguni un zobenu nesta, vēl ilgi pee saveem veceem

uzskateem un pāreja no paganibas uz kristiānismu noteek visai gauši.
Tak nevar leegt, ka nu nespeestos tautas dzejā sveši preekšmeti, katoļu

uzskati un svētee veco deevu un elku veetā eekšā. Deemžēl, mūsu

tautas dzeja vēl nebūt nav izpētīta, vēl neveens nav ņēmees aprādīt,

kad, kādā laikā dažadee tautas dzejas ražojumi cēlušees, kā mums

vēl visnotaļ nav neveenas zinātniskas latveešu literatūras vēstures.

') Sk. Jahresverhandlungen des kurlāndischen Gesellschaft fūr Litteratur und Kunst 11.

(M.tau 1822; 135. 1. p.
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Mums nākas še vēl it visur staigāt pa ne-eevilktām stigām un takeem,

kur tad ari bez maldišanās nav nebūt eespējams palikt. Tak gatava,

pabeigta zinātne nekur nav no gaiseem nokrituse. Ta tik pamazit un

lēnam attīstās. Nu aplūkosim vispirms: —

Dainas par latvju un vācu savstarpeju satiksmi.

šīs dainas, kuras izdveš īgnumu un sīvu naidu no latveeša puses

pret vāceeti, gan caurmērā sacerētas ap to laiku, kad vāceeši eebruka

Baltijā. Ar zobgalibu latveetis greežas pee vāceeša, jautādams:

Ai, vāceeti, vella bērns,
Kam tu nāci šaī zemē ?

Tava māte putru vāra,

Ķēves kāju maisidama,

Ķēves Kaju maisidama,

Kuņas peenu peeleedama. (L. d. 31858).

Jeb: Kur, vāceeti, tava zeme,

Kur tee tavi kumeliņi ?

Kam tu nāci šaī zemē

Manus grūtus sveedrus ēst? (L. d. 31876).

Jeb: Ko nāci, vāceeti, latveešu kāzās ?

Sun's tevi saņēma, kaķ' izvadija.

Jeb: Vai, vāceeti, velna bērns,

Ko tu nāci šaī zemē ?

Rigā tevim tēvs, māmiņa,
Vāczemēi bāleliņi. (L. d. 31859).

Pēdigi: Kaut man būtu ta naudiņa,
Kas guļ jūras dibenā,
Es nopirktu Rigas pili
Ar viseemi vāceešeem . . . (L. d. 31874).

Sk. Latvju dainas IV., 525—533 1. p.

Kā šīs dainas rāda, latveetis ir leels zobgalis un nepārspējams

humorists.

Peem.: Kārklu vīze sakavās

Ar vāceeša tupeliti:

Ko vīzite nopelnija,

To tupele patērēja. (31875).

Jeb: Sasakava mana vīze

Ar vāceeša tupeliti:

Ej tu nost, gatavdirša (al.: gatavnica),
Es maizites pelnitaja.
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Nāc ārā, tu, vāceeti,

Ko es tev parādišu:
Ekur tava dvēselite

Jau ellē karājas. (31882).

Jeb : Kundziņam—vāceešam

šaī saulē veegla dzīve;

Būs viņāi saulitēi

Ar degunu miltus malt. (31895).

Jeb: Saka ļaudis, vāceešam

Ellē zirgu nevajaga:
Elles tārpi, šķirzatiņas,
Tee vāceeša kumeliņi. (31886).

Jeb: Trīs vāceeši sasabāra

Pee maizites gabaliņa.
Kā teem bija nebārtees,

Neveens arti nemācēja. (31887).

Pēdigi: Ai, vāceeti, vella bērns,
Vēl tu eesi nabagos,
Vēl tev mani bālēliņi
Dos maizites gabaliņu. (31862).

Sk. turpinumusLatvju dainu V. sējumā.

Vāceetis latveeša acīs veenmēr ir der arme Schlucker. Par tam lat-

veetis varēja no jauna pārleecinatees, kad šis vāceetis, vella bērns, pa

pasaules kara laiku pa otru lāgu eebruka viņa zemē, kur atkal kāvs,

dedzināja,postija, laupija, līdz pēdigi iztreeca to no zemes ārā.



Gada mytus

jeb

senlatveešu svētki un svinamas deenas.

Tiklab tagadejee gadasvētki kā svinamās deenas ir rīkojumi, kas

cēlušees kristigo ticibu eevedot. Bet tā ka latveešeem jau bija sava

labi izkopta reliģija līdz ar svētkeem un svinamām deenām, tad

nu jaucas kristigas eestādes un uzskati ar senlatveešu eestādēm, eera-

šām un uzskateem. Te tad nu gan daudz kas kristianizets, bet daudz

kas ari paturējis tautas senās eerašas. Dainas, kas apdzeed gada

svētkus un svinamās deenas, droši cēlušās jeb pareizāki pārdzejotas

gan tikai katoļu laikos, leecinadamas, ka tad un ari vēlāk burtneeciba

zeedejuse. Izejot nu gada svētkus un dažādās svinamdeenas cauri,

varam eepazītees ar atteecigo dainu saturu, kas gaiši atklāj latveešu

gada mytu. Pee tam mūsu dainu leelajā daudzumā varam tik dažas

raksturiskakās izķert ārā. Bet ir tad varēsim pārleecinatees, ka viņas

tāpat, kā vispārigi latveešu tautas dzeesmas kā rasas lāses viseem

preekšmeteem un gadijumeempeeķerdamās dod teem brīnišķigu miri

dzumu, — ar savām daždažādām apcerēm, kā ar sudraba, zelta un

dimanta vizuļeem, pakareem, pušķeem peešķir svētkeem un svinamām

deenām jo savadu, nesalīdzināmu svinigumu un gloriju. Divpadsmit

senlatvju svētki uzskatami šai gada mytū jeb epā kā šī dažadee gan

īsāki, gan garāki dzeedajumi, no kureem Jāņi jeb Līgojamee svētki

pēc sava apjoma iztaisa no visa mytus trešo daļu; pēc garuma viņeem
seko Kurcumi, kuri iztaisa leelo pusi no Jāņeem,tad pēc apjoma nāk

Veļi, kuri atkal sasneedz tik leelo pusi no Kurcumeem. Jāņeem ir 22

nodaļas un pa visām kopā vēl 21 apakšnodaļa; Kurcumeem ir 13 un

Zeemsvētkeem 10 nodaļas. Tee citi svētki nav sīkāki sadaliti.

Visi šee svētki svin unsumina himnos, dzeesmās un dainās vaj kādu

deevibu, vaj kalendāra svēto jeb ir paši domāti kā personifikācijas,

personas, kuras ļaudis gaida, sagaida un vaicā, ko tās atnesušas. Un

tās ar' atbild un min savas dāvanas; svētku personibas pēdigi ļaudis

izvada un solās gaidit atkal citu gadu v. t. t. Šee divpadsmit svētki

ir it kā gada 12 paladini, kuri
—

kā jau episkā dzejā — nes zemei,

tautai atpestišanu nokāda likteniga sloga, no kāda eenaidneeka, ļauna
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ērma, kam jazeedo cilvēku dzīvibas, ķēniņa meita v. t. t. Mūsu gadī-

jumā šee paladini, šee bruņneecigee varoņi, šee 12 svētki, līdzigi 12

mēnešeem, nes uz laiku, uz brīdi atpestišanu,atpūtu no grūteemikdee-

nas darbeem, peešķirdami darba sekrni, darba svētibu, svētku preekus

un izpreecas. Ka tee ir vecum veci tīri latveešu svētki, kas še virkne

jās dažādu skaistu himnu, dzeesmu un dainu episkā, visu gadu aptve-

rošā ražojumā, tas apstāklis, ka še, atskaitot tik dažas kristiānisma

druskas, kuras sastopamas pāris Zeemsvētku dzeesmās, kā:

~Zeemas svētkos Jēzus dzima,

Leelu deenu pakrustija." 33294.

Jeb: „Svētkos svētais Deeviņš dzima,

Leelu deenu nokristija." 1.

— atskaitot šīs kristiānisma druskas, kuras turklāt, kā redzams, tautas

dzeesmineeks nav pat pilnigi pareizi sapratis, atskaitot kalendāra

svēto un pārkristito deevibu vārdus, še no kristiānisma citādi nav it

neka uzejams, šai mūsu gada svētku epā nav apdzeedati gandrīz
neveeni kristigas ticibas svētki, ne Jaunsgads (apgraizišanas deena),
ne Trijkungu deena, ne Māras pasludināšanas deena, ne Pūpolu svēt-

deena, ne Zaļā ceturtdeena, ne Leelā peektdeena, ne Leeldeena (kā

Kristus augšāmcelšanās deena), ne Debessbraukuma deena, ne Vasar-

svētki (kā svētā gara izleešana). Mūsu grandiozā svētku un svinam-

deenu dzeesmu ciklā sumināti veenigi dabas svētki un dabas deevibas.

Kā Dantes deevišķā komēdija ir unikums pasaules mākslas-dzejas lite-

ratūrā, tā šis mūsu svētku eps ir tā pēc formas kā satura unikums pasau-

les tautu dabas-dzejas literatūrā, šī gadasvētku virkne, šis leeliskais

mytiskais tautas eps it dabigi eesākas ar Ūsiņa deenu, kā pirmo pava-

sara lauku darbu deenu un beidzas ar Leeldeenu, „kuras rītā sarkana

saule".



Usiņa deena — Jurģa deena.

šī pirmā ganu deena un pirmā peeguļas nakts, Jurģi, ir pārkri-
stiti Ūsiņi jeb Ūsiņa deena. Ūsiņš ir gaismas deevs, kura vārds cēlees

no sen-senās saknes us (vas), no kuras atvasināts gaismas deevibu no-

saukums areešu tautām: indeešeem, perzeešeem, greeķeem, romee-

šeem, ģermaņeem, leišeem, latveešeem un kreeveem, kā tas jau pee-

rādits no daudz zinātņu vīreem. Un Vissendorfs (Henri Wissendorff

dc Wissukuok) raksta savā pētijumā franču valodā: Notēs sur la

Mvthologie des Lataviens, kas vispirms eespeests eekš ~Revue des

Traditions Populaires", bet tad iznācis ari atsevišķā eespeedeenā

(6. 1. p.) : L'Uhsin on Uhshin latavien correspond en tout points ā

l'Ushas dc l'ancienne religion des Jndes ā laquelle sont consacre une

grande partie des hymnes dc Rig-Vēda. L'etvmologie dc cc nom, dont

la racine est ~ush", ~us" cc suit facilement dv petit tableau comparatif

suivant:

Sanscrit: Ush
=

brūler.

Uschā
= tot.

Ushas = l'aurore.

Zend. ush == brūler.

ushavh i ~

,
\ 1 aurore.

usha ļ
Latav. Austi

= se fuire jour.
Austra = l'aurore.

Lithuan. Auszti =se fuire jour.
Auszra — l'aurore.

Interesanta ir sekošā veeta Afanasjeva „IloBTliMecKifi 8033prfeHin

CjiaßHHt h;i npnpo;ty
v 111. sējumā 148. 1. pusē: Mmh OBceHt

(AbCCIH-, FOBCeHL, VcOHb) MOSteTTb 6fcITB BO3BCjeHO Kt TOMV-ĪKC

CancKpiiTCKOMy Kopmo ush, Kb KoropoMV h Bbiuie

oO'bflcueHHoe iimh OcTapu; coiviacuo cl 9thm*b npoii3BoacTßOM'b,
OBceiib nojuKen-b 03iiaMinb oora BOāatCHraiouļaro co:meMnoe kojicco

h flapyK»maro CB'feT'b Mipy* etc. Es pats ari esmu Ūsiņu kā gaismas

deevu aprādijis eekš Magazin der Lettisch-Litterārischen Gesellschaft

Band XX., Stuck 2, pag. 174 un eekš ~04epKll H3T> ncropin Jlh-

TOBCKO-,HaTbiracKarOHapoaHaroTßopHecTßa". Vairāk par Ūsiņa vārdu
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atrodams māc. R. Auniņa rakstā ~Beitrāge zum Uhsiņ - Mythus'\
kurš eeveetots eekš Magazin der Lett. Litterārischen Gesellschaft.

Zwanzigsten Bandes drittes Stiick".

Pee mums nu katoļu laikā senais latveešu deevs Ūsiņš nokristits

katoļu svētā vārdā par Jurģi, jeb virseņģela vārdā par Miķeli, Mi-

ķeeli, Mikali; bet paturējis blakām ari vēl savu senovārdu, kā to rāda

dainas, kā:

Ai, Jurģiti, Useniti,
Baro sirmus kumeliņus;

Sukādams, barodams,
Sēstees siles galiņā. (30053).

Ai, Jurģiti, Miķeliti,
Baro labus kumeliņus!

Vaj es miju, vaj pārdevu,

Tevi saucu līkaupos. (30052).

Usens stāvu slaisti jās
Muna staļļa galiņā.

Ai, Ūsiņ, vecais tēvs,

Jāsim abi peeguļā;
Es 'guntiņas kūrejiņš,
Tu zirdziņu ganitajs. (30086).

Jurģit's stāvu slaistijās
Mana staļļa pakaļā,

Nāc, Jurģiti, istabā,
Sēstees galda galiņā. (30059).

Ūsiņš jāja peeguļā
Ar deviņi kumeliņi.
Es tev lūdzu, Ūsiņ brāl,

Dod man pāri ceļa zirgu. (30082).

Jurģit's jāja peeguļā
Ar deviņi kumeliņi;
Es tecēju vārtu vērt,

Man eedeva devito. (30058).

Jurģi ir pirmā peeguļas nakts, kas ar' aizrāda uz Ūsiņu kā zirgu
patronu, saudzētāju, kurš tak pirmatnigi ir gaismas deeviba pavasara

stadijā.
Pār kalniņu Ūsiņš jāja
Ar akmeņa kumeliņu;
Tas atnesa kokeem lapas,
Zemei zaļu āboliņu. (30063).
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Atjāj veens bruņots vīrs

Akmeņotu kumeliņu;
Tas atnesa kokeem lapas,
Zemei zaļu āboliņu. (30063, 1).

Varianti: Pa zāliti Deeviņš brauca

Akmenoju kumeliņu;
Atskreen veens, atrībina

Ar akmeņa kumeliņu.

Te sastopam Ūsiņu, Deeviņu, Pērkonu. Uz šeem deeveem, ku-

reem ir epitets ~vecais", zīmējas ari šee varianti:

Es satiku vecu vīru

Vecumāi staigājot;
Tas atnese kokeem lapas,
Zemei zaļu daboliņu. (30063,2).

Kas tas bija, kas atnāca

Ar pelēku mēteliti?

Tas atnesa kokeem lapas,
Zemei zaļu āboliņu. (30063,3).

Pelēkais mētelitis aizrāda taisni uz mīļo Deeviņu, no kura daina

dzeed:

Deeviņš kāpa no kalniņa
Ar pelēku mēteliti.

Šee dccvi ņem dalibu peeguļā un visnotaļ ganos. It sevišķi visus

apgādātājs, Deeviņš, sildās pee peeguļneeku uguns, ko šee kūruši kā

gaismas zimbolu, kas parādās ari pa Jāņeem darvas mucu dedzi

našanā.

Te gulej'ši peeguļneeki,

Te kūruši uguntiņu,

Te Deeviņš sildijees,
Te palicis mētelitis. (30074).

Te gulej'ši peeguļneeki,
Te kūruši uguntiņu;
Te Deeviņš sildijees,
Te palicis zobentiņš (t. i. gaismas, saules stari).

Saules meita saņēmuse,
Deeva dēlu gribēdama. (30074,2).
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Strazdiņš jāja peeguļā
Ar pelēku kumeliņu,

Lakstigala, cīrulitis

• Kalniņāi koši dzeed. 30069, 1.

Treju kroņu pinejiņa,
Veenu deva Deeviņam,
Otru Deeva dēliņam;
Trešo pate paturēja,
Saules puišus kaitināt. 30069,2.

Šo pavasara peeguļas svētku — Jurģu — Ūsiņu — augstākā līg-
smiba un Deeva svētiba izpaužas grandiozajā dainā, kurā peeguļneeks
cildina savas ne vis veeglas peeguļas panākumu, Deeva dāvāto ku-

meliņu :
Pats Deeviņis man eedeva

Sav' jājamu kumeliņu.
Caur segleem saule lēca,
Caur eemaukteem mēnesniņis,

Pavadiņas galiņā,
Tur lec rīta auseklitis. 30064.

Pēdigi sevišķu noskaņu dod šeem peeguļas svētkeem kumeliņa pē-

diņā cīruliša daritais alus, kuru
„
Tur dzer kungi, tur stārasti, Zeme

rīb dancojot" (30089). No vēlāko Jurģu uztraukumeem, kur ļaudis

vadājas no veenas veetas uz otru, te vēl nav ne jausmas.



Jāņi — 24. junijā.

Ari šee svētki ir specifiski latviski, kureem dots Jāņa Kristitaja

vārds, kas taču nestāv ar šeem svētkeem it nekādā sakarā. Ne Jāni

Kristitaju, ne Jāņa deenu svin šee svētki, bet Jāņu nakti, no kuras

kristigais uzskats neka nezin, kura tik atgādina Dionizam par godu
svinētos naktssvētkus, Nvktēlia, no ka veens šī deeva epitets
Nvktēlios. Latveeši svin šo tā pārkristito ~Jāņu nakti" kādu savu lee-

lisku deevu, kurš jāj visu gadu un nu atjāj šovakar. ~Rībej' zeme

atjājot, Skanej' peeši nolecot". Tas ir, kā Ūsiņš ~bruņots vīrs", vi-

ņam ir galvā ~triju stūru cepurite," uz kuras ~veenā stūrī gani gana,

otrā stūrī peeguļneeki, taī trešajā stūritī, kuņa bērnus kucinaja". Tas

atgādina it kā pee Jurģu-IJsiņu peeguļneekeem, ganeem, kur laktsigala

suņus sauca, svilpa etc. Tas sēd kalniņā, tam zāļu nasta mugurā.

Jāņu-māte lūdz: ~Nāc, Jāniti, sētiņā, Dod manām govsniņam". Tas

pūš ~vara tauri vārtu staba galiņā, lai ceļas Jāņubērni, no maliņu ma-

liņām". Kronikas viņu sauc par deus concordiae, saskaņas, izlīgšanas

deevu,Līgo.'J Jāņutēvs to lūdz, lai tas ņem sirmu zirgu un apjāj viņa
rudzu lauku. ~Izmin smilgas, izmin lāčus, Lai aug man tīri rudzi"

..
.

šo svētku svinēšana norisinās it dramatiski un Jāņu dzeesmās gla-

bājas šīs drāmas saturs. Ņemot palīgā šo svētku eerašas un gājeenu,
var it veegli sastatit drāmu ar it daudz skateem, kā es to mēģinājis
savas Līgas 11. daļā. Mūsu Jāņu dzeesmās jau atrodam, puslīdz, kā

pee v. greeķeem, ari teicēju ar kori, t. i. Jāņu bērneem jeb līgotajeem.
Kā pee greeķeem Dioniza svētkos dzeedaja ditirambus, vecum vecas

svētas dzeesmās, kuras šo deevu sumināja; kā ditirambu eksarchons,

teicējs, cēla stāstāmās daļas preekšā un koris viņam vadot dzeedaja
svētku dzeesmās, —

tā puslīdz to pašu sastopam mūsu Līgo svētkos.

Ari mūsu līgotnes, Jāņu dzeesmās, ir vecum vecas svētas dzeesmās, tik

Līgo svētkos dzeedamas, kas izteic šī deeva, šī deeva dēla (varbūt

Ūsiņa dēla), kuram ir vairāk epiteti, kā: zeedainitis, zilzobitis, zil-

pautitis, kas apzīmē viņa atnesto puķu un zāļu dažādo, raibo grez-

numu un košumu, — izteic šī deeva preekus un bēdas. Teicēja stā-

stidama dzeed Jāņu dzeesmu un Jāņu bērni velk gari vilkdami: ē,

Līgo! un kā sauceeni pastarpām eeskan: Līgo! — Jāniti — Līgo!

1) Tas ir tas pats, kas romeešu Jānus, saules deevs, gada deevs, laika deevs .. .
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Eerašas, kas šos svētkos eevērojamas, ir deezgan raibas. Tās

zīmējas uz dabas ķermeņa deevinašanu, kurš droši nav nekas cits, kā

saule, tās īpašibā kā veens no divi Ūsiņa dēleem. Tā kā caur šo deeva

dēlu daba eegūst savu visleelako košumu un auglibu, tā tad apdeevo

ir šo notikumu pašu, šo dabas košumu un auglibu. Tā tad šos svētkos

daudzina ari vairāk deevibas, kā: Līgo-Jāniti, deeva dēlu, ta ~baltu

seevu", divi meitas un pat dēlu un tanīs ņem dalibu ari vēl citas dee-

vibas. šis deeva dēls, zeedainitis, nāk tāpat, kā ta tēvs, Ūsiņš, ~labais

vī7-s", par gadskārtu:
Jānit's nāce par gadskārtu

Savus bērnus apraudzīt:

Vaj tee ēda, vaj tee dzēra,

Vaj Jāniti daudzinaj'. Brvz. 128.

Ūsiņš nāca par gadskārtu
Savus bērnus apraudzit:

Vaj tee ēda, vaj tee dzēra,

Vaj Ūsiņu godinaj' jeb daudzinaj'.Auniņ. 28. 1. p.

Jeb: Ko tee ēda, ko tee dzēra,
Ko eesēja druviņā. Spr. 290. 1. p.

Eerašas, kas leecina par dabas košuma un auglibas svētkeem,

ir: Puķu, meiju pārnešana, vārtu, pagalma, tad ēku-jumtu, durvju un

istabu izpušķošana; dažu zināmu meiju —

pr. p. pileģa—
sērmukša

—

aizspraušana aiz dzeedra, saimneecibas telpās, kā: klētīs un kūtīs
—

laidaros, kur tām jāstāv tad līdz nākameem Jāņeem ; tad līgošana

gar laukeem un ari šo pušķošana ar meijām; pēdigi tumsai eestājo-

tees, darvas mucas aizdedzināšana, kas kā gaismas, saules, zimbols, it

kā gaismas deevam par godu un suminumu uzvilkts ugunigs svētku ka-

rogs uzlūkojams. Uguni, ar kuru darvas mucas aizdedzināja, senatnē

centās dabūt, rīvējot veenu koku pret otru. Tas zīmējas uz visas dzī-

vibas izcelšanos 1). Līgojamā nakts, šee nakts svētki, kuros viseem jā-

līgo, nakts, kura visīsākā, kurā nedrīkst gulēt, ir kā dabas mistēriju

svinēšana, līdziga Eleuznijas mistērijām Atikā, kuras sarīkoja par

godu Demeterai, zemkopibas deevei. šos mūsu svētkos saule sasnee-

guse savu visaugstāko stāvokli, savu visleelako siltuma spēku; bet nu

ta savu stāvokli mainīs, tās spēks mazinasees. Kā caur saules siltumu

viss dzimst, zaļo, aug, zeed un plaukst, tā viņas siltumam ejot mazumā,

laikam greežotees uz rudeni, uz zeemu, — dabā viss nīkst, vīst un

mirst. — Tas ir to domu kodols, ko izlobām no līgojamās nakts cera-

') Sal. Adelbert Kuhna: Die Herabkunft des Feuers und Gbttertranks
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šām, no Jāņu dzeesmām. Lai gan šo nakti vistim līgsmiba valda un

visi meelojas un preecajas, daudzinādami Llgo-Jāniti, deeva dēliņu,

zeedainiti, zilpautiti, zilzobiti un apdzeedadami ta seevu: „Jānišam

balta seeva, Ar seereem nobarota", teikdami ta meitas:
Jānišam divi meitas,
Veena leela, otra maza:
Ta leelā zeltu nesa,

Tā mazā sudrabiņu. Būttn. 1603.

tad tomēr visi sajūt, ka ta tikai īsa naksniņa, kurā papardite zeed it

pašā nakts vidiņā; ka tad drīz zeediņi nobirs, visam pee-ees gals; ka

tad deen' no deenas saules spēks mazinasees, viss vītīs, nīks, mirs. Tas

jau ar' izsacits tos vārdos: ~Jānits kannu sadauzija, uz akmeņa sē-

dēdams". Tas citeem vārdeem tas pats, kā saules meita slīkst avotā,

zelta kannu mazgādama. Caur tam ir pašas saules-gaismas liktenis,

t. i. tās audzinātajā spēka mazināšanās, zimets. Zem ~kannas" ir

saprotama pate saule, kuru Pērkons cenšas atreebt avotā sperdams.
To pašu kaiti, postu pee saules, gaismas varoņa zimbola, šo līgojamo

nakti Jāņa sadauzitās kannas, klizmu, rauga izlabot ~deeva dēlis",

sadauzito kannu sastīpodams ~sudrabiņa stīpiņām". Tas ir, Ūsiņa ma-

zākais dēls, kura zimbols ir mēness, izlabo sava brāļa, prāvākā Ūsiņa

dēla, Līgo-Jāniša, līgojamās nakts reibumā izdarito treeķi. — Dzeesmā

sacits:

Jānits kannu sadauzija
Uz akmeņa sēdēdams;

Deeva dēlis sastīpoja

Sudrabiņa stīpiņām.

T. i. totees, ko saule nu deenu pa deenai mazāk spīdēs, to nu iz-

pildīs pa tumšām naktīm mēnesis, šee divi ~deeva dēli", kas pēc tek-

sta turami par Ūsiņa dēleem:

Ūsiņam divi dēli

Abi veenu vecumiņu;

Neredzēja, kad tee dzima,

Tik redzēja staigājot:

Prāvākais, kad strādāja,

Mazākais, kad gulēja.

Ūsiņam divi dēli

Sarkanām galviņām;

Veenu sūta peeguļā,
Otr' ar arklu tīrumā. Auniņ, 41. un 42.

bet pēc vārda nozīmes („deeva dēli") var ari būt mīļā deeviņa dēli,

atgādina mūsu mytiskajās varoņu teikās pee diveem brāļeem, kas ari
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veens otram izpalīdzas. Tad kā Ūsiņš un mīļais deeviņš še kā gai-

smas dccvi nav šķirami, tāpat ari deeva dēls, Līgajs-Jānitis, un deeva

dēls ~ar sudraba stīpiņām" paleek taī pašā gaismas radneecibā. Tā

ka Ūsiņam ir divi dēli, veens prāvāks, otrs mazāks, tā ir:

Jānišam divi meitas,
Veena leela, otra maza:

Ta leelā zeltu nesa,

Ta mazā sudrabiņu.

Tā tad varam zīmēt šaī deeva dēlā Līgo Jānitī, zeedainitī, zil-

zobiti etc. tādu pašu gaismas deevu, kādi ir Ūsiņš, mīļais deeviņš, tikai

drusku citādākā izvērtibā, attīstibā.

Šos nakts svētkos, šo līgojamo nakti ir it visi modri, it visi līgo,

top meeloti ar peenu, seeru un alu; it visi ir kājās, mazs un leels, jauns

un vecs, puiši unmeitas, vīri un seevas, jo visleelakais sods draud tam,

~kas gulēja Jāņunakti", šo nakti svin tak dabas mistēriju, dabas pre-

cibas, kāzas; jo ar mūsu „Līgo" vedams sakarā (snkr. lingga, linggam)

Lingām Indijā — vīrišķa loceklis kā dabas radibas spēka zimbols, kam

pee greeķeem ir vārds failos, ko seeveetes Dioniza Oziris svētkos

procesijā nesa. Indeešu Lingām bij atsevišķi preesteri — lingamisti.
Tā ari Jāņu dzeesmās daudzina, ka tee, kas līgoja Jāņu nakti, dabūs

sekošo rudeni precetees un pašu Jāni, deeva dēlu, it kā par preekšzīmi
gulda šo nakti ar ta skaisto līgaviņu vaj ari skubina viņu:

Lec, Jāniti, kur lekdams,
Lec uz stalli pee meitām,

Tur būs laba silta guļa,
Laba salda bučošana.

Un : Kas tur spīd, kas tur mirdz

Viņā lauka galiņā?

Jānit's pina zelta kroni,

Preekš jaunām meitiņām.

Un uzstājas šo Līgo-nakti dzeesmu bagātas teicējas ar Jāņu bēr-

neem un līgot līgo pa pļavām, druvām un ap labibas laukeem, tos ar

meijām un pēdigi līgo un deij ap darvas mucu ugunīm.

Bet šo nakti ir līdz līgsmajos svētkos ari vēl citi augstāki spēki, no ku-

reem atkaras cilvēku labklājiba. Tee staigā, šo nakti burvjus un ra-

ganas aizdzīdami un svētibu visur un viseem nesdami.

Deeviņš gāja rudzu lauku,
Rudzu rogu cepuriti;

Laima gāja auzu lauku,
Auzu skaru mēteliti.



118

Un Jāņu bērni visu nakti līgo, deij, veesojas un meelojas, kur Jāņu
māte laipni izdala ~šim stūriti, tam stūriti" seeru, pate paturēdama

~seera viduciti", kamēr Jāņu tēvs, ~kam bij meeži tīrumā", paceenā

ar gardu alu.

Jāņu dzeesmas.

Ja tās nu īsumā aplūkojam, pa daļai pēc ~Latvju dainu" eedali-

juma, tad dabonam par Jāņeem sekošu eeskatu:

1) Rīkojas un pošas uz Jāņu vakaru.

a) Dara alu, cep raušus, seen seeru.

Par gadiņu Jānits nāca,

Kā mēs Jāni meelosim?

Sildām peenu, cepam raušus,

Tā mēs Jāni meelosim. 32318.

Dar', bāliņ, meežu alu,

Dod Jāņam padzertees;

Šogad meeži trekni auga,

Alus rūga putodams. 32309.

Jāņamāte, seenman seeru,

Tevi sauca sējejiņu;
Mana māte nevīžoja

Ne akmiņa pacilāti. 32313.

i

Jāņu māte seeru sēja

Deviņeemi stūrišeem;

Šim stūritis, tam stūritis,
Man pašam viducitis. 32314.

Jānitim klaipu cepu

Triju rītu malumiņu,
Ne deviņi nevarēja

Smagaklaipa kustināt. 32317.

Jānits nāca, Jānits nāca,

Ko mēs Jāni meelosim?

Nokausim purva dzērvi,

Upē zaļu līdaciņu. 1.

Devu, devu Jānišam,
Ko es biju solijusi:

Cepli maizes, mucu alus,

Nobarotu siveniņu. 32311.
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Mana balta māmulīte

Mazu seeru sasējuse.

Ko tu dosi ganiņam,
Ko zālišu nesējam. 32317.

Jāņumāte seeru sēja

Deviņeem žubureem;

šim stūritis, tam stūritis,
Man pašai viducitis.

Man pašai viducitis

Par akmeņa cēlumiņu. 3.

Daudz govis Jāņu rītu ālavas māva,

Kam seeru nesēju Jāņu vakariņu. 32310.

b) Pin no puķēm un mētrām vaiņagus.

Pušķo māju meijām.

Ai Jāniša vakariņš,

Ozuliņa tērētājs!
Grib dārziņi, tīrumiņi,
Grib meitiņas vainadziņu. 32320.

Kur, Jāniti meijas cirti,
Kad meijaji leevenites?

Deeva dēla rājumāl ) (v. līdumāi),

Smuidrajos ozolos. 32335.

Es jums saku, jauni puiši,

Puškojeeti klētes jumtu,
Tad Deeviņis jūs pušķos
Ar meežeem, ar rudzeem. 32326.

Es eespraudu ozoliņu

Pagalmiņa viducī;

Jānits kāra cepuriti,
Es pakāru vainadziņu. 32323.

Es pazinu to sētiņu,
Kur bij daudz jaunu puišu (meitu);
Leela ēka, maza ēka,
Vis' ar pušķi galiņā. 32329.

Jaunas meitas, ko gaidāt?

Pušķojati klētes jumtu,

Tā Deeviņis jūs pušķos
Ar slaikeembrūtganeem. 32333.

') Rājums ir tīrita pļava; tīritas druvas gabals. Sal. Ulm. vārdnicu.
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Vīri, puiši, ko gaidāt?

Pušķojati rijas jumtu,
Tad Deeviņis jūs pušķos
Ar rudzeem, ar meežeem. 32326,2.

Es Jāniša istabiņu
Ar ābulu izkaisiju:
Šovakar izkaisiju
Ar sarkanu ābuliņu,
No rītiņa —

tad kaisišu

Ar balto ābuliņu. 32324.

Jānišam daudzi puķu,

Savij man vainadziņu,

Citas zeed dārziņā,
Citas dārza maliņā. 32332.

Zāļu deenas vakarā

Jaunas meitas kroņus pin,
Zeemas svētku vakarā,

Tad vēl viņus galvā leek. 32336

Es jums saku, Jāņa bērni,
Metat kokus no celiņa,
Jās Deeviņš, brauks Laimite,
Kritīs Laimes kumeliņš. 32825.

Dzirnaviņas raudājās,
Ka nelika vainadziņa.
Neraudeet dzirnaviņas,
Likšu Jāņa vakarā. 32321.

Es noviju vainadziņu

No visām puķitēm;
Es uzliku vainadziņu
Pašā Jāņuvakarā.

Jānit's manim roku sneedza

Pašā Jāņu vakarā. 32328.

Viju Jāņa vakarā

Dārza puķu vainadziņu
No rozēm, magonēm,

Vaskajām kleņģerēm. 32328.

Es nopinu vainadziņu
Visādām lapiņām,

Zeedej' mans vainadziņš

Visadeem zeediņeem. 32327.
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Jauni puiši, jaunas meitas,

Tīrijeet ceļmaliņas,

Deeviņš brauce, Laime jāja,
Pakrīt Laimes kumeliņš. 1.

c) Tērpjas paši svētku rotā.

Trīs deeniņas velējos,

Jāņanakti gaididama;
Kad atnāca Jāņa nakte,
Balts krekliņis mugurā. 32346.

Šuj man kurpes, kurpeneeks,
Zeltitām lapiņām,
Lai es varu Jāņa nakti

Ceema puišus kaitināt. 32344.

Peecus gadus ganos gāju,

Katru gadu kažociņš;
Nu atnāca Jāņa vakars,
Visi peeci mugurā. 32342.

Meitiņ, tava skaista rota

Jāņanakti jagodē;

Izgodej'se Jāņa nakti,

Leec pūriņa dibenā. 32341.

Pušķojees, brāleliņi,
Ar ozola lapiņām,
Kam nīdees dzīvodams

Ar kaimiņu meitiņām. 32343.

Jānišam jostu aužu

Deviņeem dzīpareem;

Jānit's manas aitas gana

Šo garo vasariņu. 32339.

2) Gaida un eelīgo Jāņus.

Visu gadu Jāni gaidu,

Nevarēju sagaidit;
Nu es viņu sagaidiju
Pašā Jāņuvakarā. 32351.

Celees, brāliti (jeb: NN.), aunees kājas
Eesim Jāniti eelīgot. 32352.

Kas to Jāniti pirmo eelīgoja ?

Visupirms ganiņi, tad arajiņi,

Visupēc māmiņa arsavām meitām. 32353.
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Kas Jāniti eelīgoja

Visupirmis vasarāi ?

Pirmee gani eelīgoja,
Tad arāji, ecētāji,
Tad tās pašas saimineeces

Pee seeriņa gabaliņa,
Tad tee paši saimineeki

Pee jēriņa, kazleniņa,

Visupēci jaunāsmeitas

Eet zeediņus lasidamas. 32353,5.

Kas Jāniti eelīgoja

Visupirmu vasarā ?

Govju gani eelīgoja,
Tad arāji, ecētāji,
Tad i paši saimeneeki

Pee galdiņa sēdēdami,
Pee galdiņa sēdēdami,

Biķerites gāzidami. 4.

Laužat skalus, pūšat guni,

Laižat Jāni istabā! (V. Laižat Deevu istabā).

Jānits stāv aiz durvim

Nosvīdušu kumeliņu. 32354.

3) Jāņu deena peemirsta, negaidot peenākuse.

Te nu seko vesela rinda dzeesmu, kas min Jāņa jeb Jāņu deenas

svinēšanu, kura esot peemirsta. šī Jāņa deenas svinēšana, zināms, ee-

vesta no garidzneecibas līdz ar Jāņa vārdu un būs no seneem latvee-

šeem gan maz bijusi eevērota, kā viņu eerašām sveša eestāde. Te

pee tāda traucējuma unapjukuma noteek, ka ari Jāņu nakts, kā Jāņu
deena peenākuse nezinot.

Atnākuse Jāņu nakte

Visa mana nezināma,

Ne man šūti linu krekli,

Ne snātnites1 ) balinātas. 32364,2.

Atpakaļi, Jāņa deena,

Kam atnāci nezināma!

Ne māmiņa seeru sējse,
Ne karašu plikšķinajse. 32356.

Atpakaļi, Jāņa deena,
Kam atnāci nezināma!

Ni paguvu kroņu vīti,

*) Sal. Ulm. — snātene, snāte, snāne — linu sega; seeveešu stīvi krunkota linu

jeb Ķembridž (Cambric) — sagša.
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Ne snātnišu 1) balināt. 3.

Man atnāca Jāņu deena

Pavisami negaidot,
Ne man bija kroņi pīti,
Ne Jānitis daudzināts. 32362.

4) Jāņu zāles. Paparde.

Visas bija Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā.

Plūc' papreekšu buldurjāni,
Tad balto dāboliņu.

Grāv(j)u grāv(j)us izstaigāju,

Buldurjāņameklēdama;
Trešā grāva galiņā,

Tur atradu buldurjāni. 32403.

Veena pate Jāņa zāle,

Deviņeem žubureem;

Devitā žuburā

Zelta poga galiņā, (v. Zelta zeedi nozeedeja).
32400.

Visa bija Jāņa zāle,
Ko plūc Jāņavakarā;

Ko plūc rīta saulitē,
Ta vairs leeti nederēja. 32401.

Vaj tās visas Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņuvakarā ?

Cita bija Jāņu zāle,
Cita Māras papardiņa. 32399.

Ne tās visas Jāņa zāles,

Ko rauj Jāņavakarā:

Rubatenes, buldurenes 1 ),

Tās īstās Jāņa zāles. 32390.

Plūcat, bērni, zilgalvites,
Tās pirmās Jāņa zāles;

Saplūkuši zilgalvites,

Eit' pa ceļu dzeedadami. 32395.

Pee zāļu plūkšanas meitas karrina puišus, šo zāles it kā neevada-

mas, bet savas izvēlēdamās no visteicamakām, kā:

Āboltiņš, dedestiņš2)

') Sal. Ulm. — snātene, snāte, snāne, linu sega; seeveešu stīvi krunkota jeb

Ķembric — sagša.

*) Buldurenes gan ta pati zāle, kas buldur-jānis.
*) Dedestiņš apzīmē vispār to pašu, ko amoliņš, āboliņš, āboltiņš, dāboltiņš

.. .
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Jaunu meitu Jāņu zāles;

Suņu burkši 3), pupurlakši4)

Jaunu puišu Jāņu zāles. 32367.

Nb tāleenes es redzēju,
Kuras puišu Jāņu zāles:

Sīvi dadži, asas nātres,

Tās bij puišu Jāņu zāles. 2.

Nu es eešu skatitees,
Kuras meitu Jāņu zāles:

Sīkas rozes, magonites,
Tās irmeitu Jāņu zāles. 3,

Deevkociņi5), biškrēsliņi6)

Jaunu meitu Jāņu zāles;
Puišeem oši, puišeem kļāvi,
Puišeem zaļi ozoliņi. 32368.

Es atnesu Jāņu mātei

Dižan'raibas Jāņu zāles;

Audzē, Deevs, māmiņai

Baltgalvišus teleniņus. 32373.

Papardite, lēdzirknite7 ),
Ta ir leelā Jāņu zāle. 32392.

Es aizgāju zālitēs,

Es zālišu nedabūju,

Man eedeva mīļa Māra,

Avotā peeplūkusi.
Ta sacija, eedodama:

Dod savām telitem! 32372.

Eeeedama istabāi

Stāvu metu ābuliņu,
Lai tas auga, lai zeedeja

Līdz citeem Jānišeem. 32369.

Eemetam Jāņu zāles

Jauna puiša gultiņā;
Deevs dod tam citu gadu

Otru jaunu gulētāju. 32370.

*) Ari suņu steebri, SchierKng.

') Te dažādu formu variācijas, kā: pupurlaukši, pupulajs, pupulaji, puplači.

pupeji, puklakši, pupulapas, Dreiblatt, Meny, anthes trifoliata. Ta ir zāle, pret auksto

drudzi, m ilaria.

*) Deev'kociņi, die Haberraute, Artemisia, Abrotanum.

•) Biškrēsliņi, Rainfarren, Tanacetum vulgare; mazais bišukrēsls, Goldkraut,

Senecio vulgaris.

') I<odzirksni, Wiesenkohl, Cnicus oleraceus.
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Visas puķes nozeedejšas,

Papardite nezeedejse;
Ta zeedeja Jāņa nakti,

Sudrabiņa (v.Zeltiteem jeb Dimantiņa) zeediņeem
32415.

Ei, svētā, papardite,
Ka raudāji Jāņu nakti ?

—
Kā man bija neraudat,

Jodu māte 8) zeedu rāve. 32408.

Es domāju, es gādāju,
Kas pļaviņu nosleedeja:

Jāņa bērni nosleedeja,

Jāņa zāles lasidami. 32374.

Lai puķites, kam puķites,

Līgo, līgo!
Man bij skaisti staipekniši9),

Līgo, līgo! 32386.

5) Gani pārdzen lopus mājā,eelaiž laidarā,

apkopj un aplīgo.

Ak, tu govu Māršaliņa10),

Leelas govis audzējusi:
KūtT ragi neeetilpa,
Dārzā rūmes nedabūja. 32416.

Appušķoju raibu govi

Ar bērziņa žagareem;

Pušķo, Deevs, citu gadu

Ar raibām telitēm. 32417.

Augstu metu Jāņu zāles,

Lai telites leelas auga,

Lai telites leelas auga,

Lai tās pulka peena deva. 32419.

Eesim, meitas, skatitees,
Kādas govis laidarā:
Citas zilas, citas melnas,
Citas baltu muguriņu. 32420.

Gosniņ, mana raibuliņa,
Kas tev' raibu norakstija ?

') Jodu mātes veeta stāv variantos Velaneeši vaj Velenisi zeedus ravē.

•) Staipeklis, staipekle, Gānserich jeb pareizāki Bārenklau, Lycopodium inun-

■iatum jeb clavatum.
,0 ) Jeb marSaviņa, seeveete, kura līgavas lopus dzen pee tauteeša. Sk. L'lm.



126

Mīļa Māra norakstija,

Svētu rītu ganīdama. 32426.

Eita, bērni, lūkotees,
Ko dar' Jānis aplokā.

. Pītin pina, vītin vija
Meitām govu slauktuviti. 32421

Jānis gāja gar vārteem,

Stīpu bunte mugurā;

Nāc, Jāniti, sētiņā,

Stīpo manus peena spaņņus. 32430.

Jānits sēda kalniņā,

Zāļu nastu mugurā;

Cik zālišu nastiņā,

Tik telišu kūtiņā. 32433.

Jānits sēdi kalniņā

Zāļu nasta mugurā;

Cik zālišu nastiņā,
Tik tev seera gabaliņu. 32434.

Kas eemeta raibu koku

Manā govu laidarā ?

Mīļa Laime eemetusi,
Raibu govi gribēdama. 32436.

Kas eemeta zelta laipu,
Manā govu laidarā!

Jāņa bērni eemetuši,

Jāņa nakti līgojot. 32437.

Kas eemeta zelta pušķi
Manā govu laidarā ?

Mīļa Māra eemetusi,
Maz telišu atradusi. 32438.

Līgo saule vakarā,

Līgo gani sētiņā,

Līgo pati mīļa Māra

Telitēm vārtu vērt. 32444.

Lēni gāju par pagalmu,
Lēni vēru kļava durvis,
Lei tij govu Maršaviņa
Nesatrūka gulejuse. 32442.

Melna odze eeteceja
Manā govu laidarā;
Ta nebija melna odze,
Ta bij govu Māršaviņa. 32446.
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Metam zāles laidarā,
Lai telites vaisļojas;
Cik zālišu, tik telišu

Jāņa mātes laidarā. 32448.

Nāc ārā, Jāņu māte (saimeneece),
Es teikšu govu Laimi:

Laidarā apakš sleegšņa,
Tur gul tava govu Laime. 32449.

Ai, tu govu Māršaviņa,
Kur gulēji Jāņu nakti?

Stallitī pasleegsnē

Kā melnā vabolite. 1.

Jāņu māte nezināja,
Kur gul govu Māršaviņa:
Kūtī gul zem silites

Kā mellā vabulite. 3.

Jaunas meitas nezināja,
Kur gul govu Mārinite:
Zem silites kūtiņāi
Kā melnajā vabolite. 4.

Jaunas meitas nezināja,
Kur guļ govu Māršaviņa:

StaJlee gul zem silites

Sudrabiņa spilvenā. 5.

Sit, Jāniti, zelta vadzi

Savas kūts dibinā,
Tur pakāra mīļa Māra

Savu baltu slauceniti. 32452.

Trim kārtām jostu jožu
Govu kūti da-eedama;

Audzē, Deevis, mīļa Māre,

Trim kārtām laidarā. 32453.

Aitiņ, mana bērbaliņa,
Pušķo manu augumiņu,
Es pušķoju tavu kūti

Jāņa deenas vakarā. 32454.

Kas grib baltu villainišu,
Lai dzen aitas peeguļā:

Jāņu nakti zelta rasa,

Tad aitiņas mazgājās. 32455.
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6) Saimneece paceenā ganus ar seeru un

peenu.

Seera, peena ganiņam,
Peena sulas arājam,
Kam apara papuviti

Melnajām velēnām. 32457.

Seera, peena, māmuliņa,
Par telites ganijumu;
Ja nedosi seera, peena,

Nedzīs' govis ābolā. 32460.

Seera, peena man, māmiņ,
Es bij tava govu gane,

Es telites peeganiju
Pa zaļo dāboliņu. 32463.

Seera, peena, māmuliņa,
Savam govu ganiņam;

Ai-ajam peena sulas,

Sutinātu eevas kūju. 32462.

7)Līdzekļi pret raganām, burvjeem, skau-

ģeem,kasJāņunaktisevišķidarbigi.
Ai, meitas, meitas, glabajeet govis!

Ragana krūmos, slaucene rokā. 32467.

Eestādiju asu dadzi tīrumā,

Burvjeem, raganām, plēvatees. 32470.

Eestatu ābeli tīruma vidū,

Kur burvjeem, raganām žāpstitees
1 ). 1.

Meijot meijoju laidara vārtus,

Ābelēm,vilku ābelēm,

Krūklēm un apsēm,

Laumām, raganām žāpstiteesl). 32471,2.

Eestatu dadziti laidara vidū

Raganai maukai žāpstiteesl )- 3271.

Eestādiju ērkšķu krūmu

Savē govu laidarē:

Jāņa nakti, ragan'mātes
Pulcetees pulcējās. 32469.

Nu ir laiks raganām

Beku laust šiliņā:
Visi četri pērkoniņi

Jārmalāikāzas dzēra. 32486.

*) Žāpstitees, žārbitees, žārbit, žārbotees, trakot, dauzitees apkārt, kokos

kāpt, jāteniski kāpt kokā.
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Pineet, meitas, ēršķu kroni,

Meteetgovu laidarāji,
Lai ragana acis bada,

Jāņu nakti skraididama. 32487.

Skreen, ragana, šķērsu gaisu,
Ne manā sētiņā,
Mana sēta dzelžeem kalta,
Adatām jumti jumti. 32490.

Šķību, greizu tiltu taisu

Raganām pāri skreet,
Lai tās savu kaklu lauza

Pirmajā skrējeenā. 32488.

Lec, Jāniti, kur lekdams,

Lec lopiņu laidarzā,

Min rupučus, min raganas,

Tīri manu laidarziņu. 32483.

Nelaid skauģu, mīļā Māre,

Jāņumātes laiderī,

Cērt ar dzelžu zobeniti,
Sit ar vara trumuliti. 32484.

Ņem, Jāniti, melnu zirgu'),

Apjāj savus tīrumiņus,
Lai buritis nenobūra,

Lai skauģitis nenoskauda. 32485.

Bur man būri, skauž man skauģi
Nevar mani izpostit:

Deeviņš taisa dzelžu sētu

Apkārt manu māju veetu. 32468.

Teesa, teesa, ne meliņi,

Vecu ļaužu valodiņa:

Jāņa nakti meitās gāja

. Raganās, vilkacēs. 32492.

Sveesta, peena upe teka

Manā govu laidarā,

Tur nolauza skauģis kaklu.

Tur deviņas raganiņas,
Tur deviņas raganiņas,
Tur noslīka laumes meita 1 )

Bez saulites vakarāi. 32491.

*) Pērkona debeši, kas nes tīrumeem auglibu, svetibu?
l ) Pēc Stendera: Hexe, fligende Zauberin; pēc Bergmana: Erdgdttin, m

Rujen spīgana.



130

8) Apkopj stallī zirgus un aplīgo.

Var.: Es redzēju, peld pa jūru
Melli buļļi, balti ragi.
Melli buļļi, balti ragi
Tee tās jūras needres lauza.

Tee nebija melli buļļi,
Tee Deeviņa kumeliņi;
Tee nebija balti ragi,
Tee sudraba eemauktiņi.

Deeviņš savus puišus rāja . . . 34042.

Danco kunga stiliņģī
Ābolaini kumeliņi;

Ceerē paši jājejiņi,
Zelta peeši kājiņā. 32495.

Sirmai zirgi jūrupeld,
Zelta segli mugurā;

Staigā paši staļļa puiši,

Zelta peeši kājiņās.

Div' eerbites ceļu tek

Nosukātu cekuliti;

Kā nav kauna Jānitim,

Nesukāts kumeliņš. 32496.

Jānišam sirmi zirgi,
Māsas jājapeeguļā;

Tautiņāmi acis dega,
Caur krūmeem raugotees. 32498.

Jauni puiši nezināja,
Kur gul zirgu māmuļite:
Vidū staļļa apakš grīdas

Zaļā zīda nēzdogā. 32499.

Jauni puiši nezināja,
Kur gul zeedu māmuļite?
Vidū stallī apakš grīdas

Zaļā zīdu deķitē. 1.

Man peedzima Jāņa nakti

Baltai ķēvei kumeliņš;
Ja zirdziņš, — tētiņam,
Ja ķēvite, — māmiņai. 32500.

Nāc ārā, Jāņatēvs (al.: saimeneeks),

Es tev teikšu zirgu Laimi:

Zirgu stallī apakš sleegšņa,
Tur ir tava zirgu Laime. 32501.
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9) Peeguļā nej āj (al:jāj).

Ai, puiši, puiši, glabajeetzirgus!
Jānitis krūmos, eemaukti rokā. 32502.

Jānis sēž kalnā, eemaukti rokā;
Pasakeet puišeem, lai glabā zirgus. 3.

Aiz upites zaļa zāle

Zelta rasa galiņā,
Tur jās mani bāleliņi

Jāņu nakti peeguļā. 32503.

Es nejātu Jāņu nakti

Kumeliņu peeguļā:

Jāņu nakts, vistu nakts,
Novīst manis kumeliņš. 32506.

Es nejātu kumeliņu

Jāņu nakti peeguļā:

Jāņu nakti jaunas meitas

Meklē manu kumeliņu. 32506.

Jāņu nakti, bāleliņi,

Nejājeet peeguļā:
Meža-māte suņus sauca,

Rīdīs jūsu kumeliņus. 32508.

Es jums, saku, jauni puiši,

Nejājati peeguļā;

Pats Jānitis kumeliņu

Pavadāi ēdināja. 32504.

Jājat, puiši, peeguļā,

Vilkābeļu līdumā,
Tur tee visi grēcineeki

Jāņa nakti līgsmojas. 32507.

Kas spīdēja, kas vizēja

Viņā meža maliņā ?

Veci puiši zirgus gana,

Veca spalva mugurā. 32511.

Jāņu nakti, bāleliņi,

Peeguļā nejājat:
Jānits jūsu kumeliņus
Dzelža zāli ēdinās. 32512.

Jānits zirgu nojādija,

Peeguļneekumeklēdams;

Gudri mani bāleliņi,
Tee nejāja peeguļā. 32509.
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Jānits jāja visu nakti,

Peeguļneekus meklēdams

Peeguļneeki gudri vīri,

Visi gul sētiņā, i.

Jānits zirgu nosvīdeja,

Peeguļneekumeklēdams.

Peeguļneeki gudri bija,

Negul ceļa maliņā,
Tee gul upes līcišos

Smalkajos kārkliņos,

Needru kaulu guni kūra,

Lai dūmiņi nekūpēja. 32510.

Jānits zirgu nojādija,

Peeguļneeku meklēdams;

Peeguļneeki gudri vīri,

Eejāj upes līcitī,
Needru kaulu guni kūra,

Lai dūmiņi nekūpēja,
Lai dūmiņi nekūpēja,
Lai Jānitis neredzēja. 5.

Jānits zirgu nojādija,
Ganu meitu meklēdams;

Ganu meitas gudras bija,

Gana sila vidiņā,
Gana sila vidiņā,

Negan' ceļa maliņā. 3.

Jānits zirgu nojādija,

Peeguļneeku meklēdams,

Gudri bija peeguļneeki,

Negul ceļa maliņā,
Gul upites līcitī

Pašā Deeva dārziņā. 4.

No Jurģeem līdz Jāņeem
Puiši jāja peeguļā;
Pašā zāļu vakarā

Eelīduši aizkrāsnē. 32513.

No Ūsiņa jauni puiši

Negul vairs istabā;
Pašā zāļu vakarā

Sasaveļas aizkrāsni. 2.
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10) Māju ļaudis aplīgo savus dārzus, laukus,

pļavas.

a) Aplīgo dārzus.

Kam tās tādas leelas mājas,
Kam tee kupli koku dārzi?

Tās Jāniša leelas mājas,
Tee Jāniša koku dārzi. 32520.

Kāpostiņi dārziņā,
Kur ta pate stāditaja?

Stāditaja klētiņā,
Loka baltas villainites. 32519.

Ņem, Jāniti, melnu zirgu,

Apjāj manu sakņu dārzu,
Izmin nātres, izmin zāles,
Lai aug tīri kāpostiņi. 32523,3.

Ej, Jāniti, platgalviti,

Lec kāpostu vidiņā (dārziņā),
Lai kāposti plātijās
Kā Jāniša cepurite. 32524,3.

Līgojeeti Jāņa nakti,
Lai aug mūsu kāpostiņi,

Lai aug mūsu kāpostiņi,
Kā Jāniša cepurite. 6.

Ko, dārzneeks, nu leelees.

Ar saveem sīpoleem ?

Saulē luksti novītuši,

Tārpi saknes nograuzuši. 32521.

Ai, pupiņa, melnacite,
Tavu košu vainadziņu,

Es bij meita, man nebija

Tik dižena vainadziņa. 32514.

Kādi zeedi pupiņai?
Raibi zeedi pupiņai.
Tee nebija pupu zeedi,
Tee bij Deeva pakariņi1 ). 32518.

Kādi zeedi pupiņai?

Raibi zeedi pupiņai;
Tee Deeviņa pakariņi,

Mīļas Māras vizuliši. 1.

') Pušķi.
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Pupiņām raibi zeedi,

Tur bij labi cimdu raksti;

Tee nebija pupu zeedi,
Tee bij Deeva cimdu raksti. 2.

Es redzēju melnu ogli
Pee debess zvērojam.
Krīt zemē, melnā ogle,

Krīt apiņu dārziņā. 32516.

Es redzēju melnu vistu

Vidū gaisā lidinot.

Krīt' zemē,melna vista,
Krīt apeņu dārziņā. 1.

Jānits savu kumeliņu

Eejāj bišu dārziņā,
Medainām kājiņām,

Vaskaineem eemaukteem. 32517.

Klusat, visa istabiņa,
Lai es teicu pasaciņu:
Zirnits auga kāsitē,

Kaņepite cekulā. 32515.

Skaistas rozes dārziņā,
Kur ta oati dēstitaja?

Dēstitaja klētiņā
Loka baltas villainites. 32519,2.

Aplīgoju savu Kranci,
Savu leelu rožu dārzu,

Lai Kranciša vilks nenesa,

Lai rozites nenosala. 32515.

b) Aplīgo laukus.

Ai, brāliti, ai, brāliti,
Tavu leelu rudzu lauku!

Visu nakti salīgoju,
Laukam galu neatradu. 32526.

Ak tu pūra koguliti (koguriti?) 2),

Tavu daiļu augumiņu!

Rigas kungi tevis dēļ
Zelta naudu leēdināja. 32517.

Aplīgoju rudzu lauku,

Kādeem zeedeem rudzi zeed:

s ) Kogulis (koguris) kogars ir pumpurs, ķekars, lun r mainas: skrivelis //

skrīveris.
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Pelekeemi zeediņeem.

Aplīgoju kveešu lauku,
Kādeem zeedeem kveeši zeed :

Dzelteneem zeediņeem.

Aplīgoju meežu lauku,
Kādeem zeedeem meeži zeed :

Dzelteneemi zeediņeem.

Aplīgoju auzu lauku,
Kādeem zeedeem auzas zeed:

Balteem zeedeem auzas zeed.

Aplīgoju zirņu lauku,

Kādeem zeedeem zirņi zeed:
Raibeem zeedeem zirņi zeed.

Aplīgoju linu lauku,
Kādeem zeedeem lini zeed :

Zileem zeedeem lini zeed. 32528.

Labvakaru, rudzu lauki,
Kā Deeviņis palīdzēja (v. tev līdzēja)?

Kā Deeviņis palīdzēja

Pelek's zeedus nozeedet?

Labvakaru, meežu lauki,

Kā Deeviņis palīdzēja?

Kā Deeviņis palīdzēja ?

Dzelt'nus zeedus nozeedet?

Labvakar, linu lauki,
Kā Deeviņis palīdzēja?

Kā Deeviņis palīdzēja?
Zilus zeedus nozeedet?

Labvakaru, zirņu lauki,

Kā Deeviņis palīdzēja ?

Kā Deeviņis palīdzēja?
Sark'nus zeedus nozeedet ?

Labvakaru, rāciņ' lauki,

Kā Deeviņis palīdzēja ?

Kā Deeviņis palīdzēja?
Baltus zeedus nozeedet? 32553.

Deeviņš brida rudzu lauku

Ar pelēku mēteliti;
Kad izbrida, tad apsedza
Pelekāmi vārpiņām. 32533.

Jānits jāja rudzu lauku

Ar pelēku mēteliti,
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Lai zeed mana rudzu druva

Pelekeem zeediņeem. 32546

Deeviņš jāja rudzu lauku

Ar pelēku mēteliti,
Pretim jāja mīļa Māra, —

šei būs laime pļāvējam. 32534.

Var. Deeviņš brida rudzu lauku

Ar pelēku mēteliti.

Breen, Deeviņ, p acelees,
Nenobrauki rudzeem zeedus.

Laime bridarudzu lauku,

Zīda svārkus pacēluse.
Kad nolaidazīda svārkus,

Apklāj' visu rudzu lauku. 32554.

Kas apjoza zelta jostu

Apkārt manu rudzu lauku '.

Mīļa Māra apjozuce,

Jāņu nakti staigājot. 32547.

Laima gāja auzu lauku

Auzu skaru mēteliti;

Deeviņš gājarudzu lauku

Rudzu rogu cepurīti. 32555.

Tev, Deeviņ, labs zirdziņš,

Apjāj manu rudzu lauku;

Tev, Laimiņ, plata sagša,l )

Apsedz manu govu dārzu. 32561

Ņem, Jāniti, augstu zirgu,

Apjāj manu tīrumiņu,
Cel asniņu augstumā,

Min zāliti zemumā. 32559.

Labvakar, Jāņu tēvs,

Sedlo savusirmu zirgu,

Apjāj rudzus, apjāj meežus,

Apjāj visus tīrumiņus,
Lai aug rudzi, lai aug meeži,
Lai aug visa labibiņa. 32552.

Audz, meeziti,ņem krūmiņu,

Šorudeni daudz vajaga:
Man māsiņa izvedama,
Brālim seeva pārvedama. 32529.

') Laima ir vispirmak mākoņu jaunava.



137

Deeviņš sēja sudrabiņu,
Visu garu Jāņu nakti.

Sēj, Deeviņi, manu teesu

Jele veenu birzumiņu. 32536.

Kas to zeltu2) izlaistija
Pa Jāniša rudzu lauku ?

Deeviņš zeltu izlaistija,
Tīru maizi gribēdams. 32548.

Kas tos rudzus novārtija

Pašā Jāņu vakarā ?

Jāņa bērni novārtij'ši,
Pašu Jāni meklēdami. 32549.

Jāņa māte rudzus brida,
Samta svārkus pacēluse;
Kur nolūza veen' vārpiņa,

Tur uzauga div' vārpiņas. 32543.

Kura laba saimeneece,

Apeet savu rudzu lauku;
Kura kāda palaistuve,
Ne ap dārzu neapgāja. 32550.

Ne kārkli veen auga

Rundāles laukā,

Aug rudzi, aug kveeši

Veldrē krizdami. 32557.

Es šķitos Jāņa nakti

Apeet brāļa rudzu lauku;
Izsvīst gaisma, uzlec saule,
Ne līdz pusi nenogāju. 32539.

c) Aplīgo pļavas.

Pļavas dzeesmu nodzeedaju,
Par pļaviņu pāreedama;
Man peebira pilnas kurpes
Zilu zeedu, zelta rasas. 32567.

Es eebridu Jāņa nakti

Bandeneeka pļaviņā;
Trīs gadiņi ta pļaviņa
Zelta miglu nomigloja. 32564.

Kam ta tāda puķu pļava,
Kur māsiņas pāri gāja?

2 ) Šī glezna atgādinarudzu dzeltenumu.
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Ta brāliša puķu pļava,

Ko pļaun Jāņu vakarā. 32565.

Ai, doniti, mazgalviti,
Kam ūdenī līgojees? —

Es uzteicu Līgo savu,

Kas man' dižu audzinājis,

Kas man' dižu audzinājis

Ūdentiņamaliņā.

Līgo saule, līgo bite

Pa leelo tīrumiņu,
Saule seenu kaltēdama,
Bite zeedus lasidama. 32566.

11) Aplīgo dažādas veetas un leetas.

Labvakar jūs, vabiņas,1)

Kā labi jūs stāvat?

Vakar bija leela vētra,

Kā jūs visas nenolauza ! 32576.

Kam ta sēta kalniņā,
Astreem jumta istabiņa ?

Tur saulite mirdzinaja

Miglainārītiņā. 32572.

Kas peesēja mellu zeergu

Pee manām klētsdurvim?

Jānits sēja mellu zeergu,

Meežus, rudzus klētī vest. 32574,2

Neveenam tāda dārza

Kā tam mūsu Jānišam:

Zelta sēta, vara vārti,

Sidrabiņa atslēdziņa;
Pašā dārza vidiņā

Trīs sidraba avotiņi.

Veenā dzēra raibas govis,

Otrā bēri kumeliņi,

Trešajā avotā

Mīļā Laima mazgājās. 32570,18.

Jāņa mātes pagalmā
Trīs sudraba avotiņi.

Veenņ dzēra raibas govis,
Otrā sirmi kumeliņi,

') Žogu riķi jeb tādas maikstes, uz kurām tīklus žāvē.
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Trešajā avota

Jāņa māte mazgājās. 32670.

Šuv, bitit, vaska krēslu

Zem zaļā ozoliņa,
Tur sēdēja Jāņamāte,

Jāņa bērnu gaididama . 32577.

Kas peesēja melnu zirgu
Pee Jāniša klētsdurvim?

Deeva dēli peesējuši,

Meežus, rudzus mērodami. 32574

Jānits vāģus kaldināja

Deviņeem skrituļeem,
Ar ko meežus, ar ko rudzus

Klētiņā ritināt. 32571.

Mana tēva laidari

Trīs zeltiti avotiņi.
Veenā dzēra raibas goves,

Otrā bēri kumeliņi,

Trešajā avotā

Trīs meitiņas velējās.

Veena bija mana māsa,

Otra brāļa līgaviņa,
Ta trešā itin sveša,
Ta būs mana līgaviņa. 13.

Manā lopu laidarā

Trīs sudi-aba avotiņi.
Veenā dzēra raibas govis,
Otrā bēri kumeliņi,
Taī trešā avotā

Mīļā Māra mazgājās. 11.

Mūsu kunga pagalmā
Trīs sidraba avotiņi.
Veenā dzēra govis, vērši,

Otrā sirmi kumeliņi,

Trešajā avotā

Mūs' kundziņi mazgājās. 14.

Kas peesēja mellu zirgu
Pee mūs' kungu ļovenēm?
Laimit' pate peesējuši

Meežus, rudzus mērodama. 32574,3.
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Kas peesēja melnu zirgu
Pee Jāniša nama durvu ?

Jāņa bērni peesējuši,

Jāņa nakti līgodami. 32575.

Ai, ustuba, ustubiņa,
Tavu skaistu cekuliņu1)

Jānišam seevanāca

Cekulā raudzitees. 32578.

Mūsu muižas pagalmā
Trīs sudraba avotiņi,
Tur jāj mūsu leeli kungi

Sirmus zirgus dzirdināt. 15.

Kas aizmirsa kumeliņu

Pee mūs' kunga klētsdurvim?

Deeva dēli to aizmirsa,

Meežus, rudzus mērodami. 32574,1.
Kas apvilka zelta stīgu (v. sloksni, zīda jostu)
Gar Jāniša istabiņu?

Jāņa bērni apvilkuši,

Jāņa nakti līgojot.

Ej, māmiņa, klausitees,
Kas dzeed peena kambarī.

Peeniņš dzeed, seeriņš velk,
Sulu ķērne darināja. 32569.

Augšējās dzeesmās zem skaitļeem: 14, 15 un 32574,1 un32574,3

ir pee veco dzeesmu analoģijas gan jaunākā laikā sacerētas.

12) Jāņu bērni eet ceemā.

a. Uzaicinums.

Celees, saimneece, aunees kājas,

Jau tevi kaimiņeene Jāņos aicina.

Nebūsi, saimneece, Jāņos gājuse,

Paliks tavas gotiņas ālavites. 32579.

Kur mēs, Jāņa bērni, noleksim ?

Pee tētiņa alus dzert,

Pee māmiņas raušu ēst. 32578.

b. Ceļā; garam ejot mājam, kur Jāņu bērnus ne-

gaida, neuzņem.

To celiņu gan pazinu,
Kur bij gājuši Jāņa bērni:

*) Cekuliņa nozīme še čukuru.
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Tas celiņš nokaisits

Dzelteneem zeediņeem. 32.598.

Tumša, tumša ta istaba,
Nav svecites dedzināt;

Nu vēl Jānis sveces lēja

Viņā kalna galiņā. 32599.

Klusu, klusu tās mājiņas,

Te meitiņas apgulušas,
Deenu maļus izmalušas,

Nakti rijas izkūlušas. 32591.

Viseem vārti appušķoti,

Nāburgam nepušķoti:

Nāburgamlaiski puiši,
Savu vārtu nepušķoja. 32603.

Kas godiga Jāņamāte,

Saņem savus Jāņa bērnus;
*

Kas bij kāda grūžu cūka

Ne vārtiņu neatvēra. 32588.

Visapkārt suņi rēja,

Nāburgos veen nerēja:

Nāburgos laiskas meitas,
Savu suņu nebaroja. 32601.

Klusi, klusi tee ļautiņi,
Klusi bija eeraduši,
Ne zināja Jāņa deenas,

Ne Jāniša vakariņa. 32592.

Jāņa māte grūžu cūka,

Jāņa vārtus aizslēguse;

Jāņa bērni garam gāja,

Asariņas slaucidami. 32585.

Kur ta mūsu Jāņa māte,

Ka neredz staigājot?

Krūmiņos, krūmiņos
No brunčeem blusas lasa. 32595.

Guli, guli, Jāņa māte,

Bez seetavu1 ) istabā,
Dzeltīs tevi Jāņa bērni

Smalkajām nātritēm. 32582.

l ) Seetavas, kuras tapa aptītas ap gurneem un apseetas ar jostu. Tās izpildīja

rinduku veetu.
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Kas godiga Jāņa māte,

Atver logu gaididama;
Kas jau kāda netiklite,

Cisiņās čužinaja. 32587.

Guli, guli, Jāņu tēvs,

Bez biksitēm gultiņā,
Dzeltīs tevi Jāņu bērni

Asajām nātritēm. 3.

C. Jāņu bērni pee nodomatā cema vārteem un

pagalmā.

Peecelees, saimeneece,

Uzvelcees brūnus svārkus,
Redz. Jāniti Deeva dēlu

Zelta tauri rociņā. 32634.

Sit, Jāniti, vara bungas
Vārtu staba galiņā,

Lai ceļas Jāņa māte,

Lai saņēma Jāņa bērnus. 32638.

Jānits sēd ozolā,

Jāņa bērni pazarēs;

Kāp, Jāniti, no ozola,

Vedi bērnus istabā. 32611.

Jāņa bērni sakāpuši
Vārtu staba galiņā;
Pūt Jāniti, vara tauri,

Lai nāk visi istabā. 32609.

Protu, protu, redzu, redzu,

Taīs mājās treji vārti.

Pa veeneem Laimit' nāca,

Pa otreem Deevs eebrauca,
Pa trešeem saulit' brauca

Seši bēri kumeliņi. 32614,1.

Gaidi, gaidi, māmuļite,

Nu nāk tavi Jāņa bērni,

Nu nāk tavi Jāņa bērni,

Jāņa zāles kaisidami. 32607.

Kas palēja sudrabiņu
Pee Jāniša nama durvu ?

Jāņa māte palējusi

Jāņa bērnus gaididama. 32613.
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Pūt, Jāniti, vara tauri

Vārtu staba galiņā,
Lai ceļasi Jāņa māte

No mīksteem spilveneem. 32636.

Es tev lūdzu, Jāņa māte,

Atver man vara vārtus,

Atver man vara vārtus

Līdz pašami zeemeļam. 32605.

Jāņa bērni danci veda

Apkārt kuplu ozoliņu,
Es tev lūdzu, Jāņamāte,

Eeved danci istabā. 32606.

Kas ta tāda leela pile
Tai celiņa maliņā ?

Tai pilei triji vārti,
Visi triji sudrabiņa.
Pa veeneemi Deevs eebrauca,

Pa otreem mīļā Māra,
Pa trešeemi Jānits brauca

Div' dzelteni kumeliņi. 32614.

Labvakar, Deevs palīdz!

Ta pirmajā valodiņa;

Vaj gaideeti Jāņa bērnus

Līgodamus atnākam ? 32619.

Kas to namiņu

Sudraba peelēja ?

Māmiņa peelēja,

Seeriņu seedama. 32615.

Kas to celiņu

Apsudraboja?

Māmiņaaplēja,

Seeriņu seedama. 2.

Kas to celiņu
Sudrabeem nolēja?

Jāniša līgava,
ūdeni nezdama. 32616.

Kupla leepa locijās

Jāņa mātes pagalmā;
Ta nebija kupla leepa,
Ta bij pate Jāņa māte. 32618.

Nāc ārā, Jāņu māte,

Ko es tevim parādišu:
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Tev sadzina Jāņa bērni

Leelu pulku raibu govu. 32631.

Celees, saimneek' velc bikses kājā,

Atjāja Jānitis zirgeem mainit. 32641.

Labvakar, Jāņa māte,

Vaj gaidiji Jāņa bērnus?

Ja gaidiji Jāņa bērnus,

Atver durvis, laid eekšā. 32623.

Nāc ārā, Jāņa tēv,

Ko es tevim parādišu :

Jāņa tēva pagalmā
Div Laimiņas meņģējas,
Veena bija raibu govu

Otra bēru kumeliņu. 32632.

d) Jāņu bērnus laipni saņem un aicina istabā.

Labvakari, Jāņa bērni,
Nāceet droši sētiņāi,
Netrūkst seera, netrūkst sveesta,

Netrūkst salda alutiņa. 32643.

Visas bija Jāņa zāles,

Ko plūc Jāņu vakarā;

Visi bija Jāņa bērni,
Kas atnāca līgodami. 32649.

Kauniņš bija Jānišam,
Mazi nāca Jāņa bērni,
Cits penteris,l ) cits tenteris, 2)

Cits līkām kājiņām. 32642.

Visas bija Jāņa zāles,
Ko plūc Jāņa vakarā;
Visi bija Jāņa bērni,

Kas Jāniti daudzināja. 32650.

c) Jāņu bērni apsveicina Jāņu māti istabā.

Atver durvis, Jāņa māte,

Lai es eimu istabā,
Lai es eimu istabā,

Vaj ta smuka izpušķota.
Ira smuka, ira smuka,
Vairāk zelta, ne sudraba. 32651.

') Aplam, nemitigi runātājs. —

*) Neveikls eešanā; tenteret, neveikli, smagi eet.
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Labvakari, Jāņa māte,

Vaj tu mūsu gaidijuse?
Mīkstu seeru sasējuse,
Saldu alu darijuse? 32668.

Labvakar, labvakar,

Krodziņa mamma!

Vaj mīksti pīrāgi,

Vaj seeri gatavi? 32670.

Lūkojees, Jāņa māte,

Kādi tavi Jāņa bērni:
Zili svārki, baltas bikses,

Pogas veen laistijās. 32672.

Kas tur spīd, kas tur viz,

Istabiņas dibenāi ?

Jāņa mātes istabiņa
Šūtin šūta, izrakstita. 32660.

Eesim, bērni, skatitees,

Kāda Jāņaistabiņa:
šūtin šūta, pītin pīta,

Kā rakstit izrakstita,

Visapkārt vaska sveces,

Vidū leepa līgojas. 32655,1.

Labvakaru, Jāņa tēvis,

Vaj tu dosi alus dzert?

Ja nedosi alus dzert,
Izbradāšu meežu lauku. 32669.

Labvakar, labvakar,
šaī veetā!

Vaj visi veseli

Pērno gājumu? 32671.

Pacel krēslu, Jāņu māte,
Lai sēžas Jāņubērni;

Jāņubērni peekusuši,

Jāņu zāles lasidami 32675.

Skaisti gāju līgodama

Jāņa mātes istabā,
Par seeriņu, par peeniņu,

Jāņa mātes telitem. 32676.

Naigas, naigas tās meitiņas,

Istabiņa izpušķota
Ar ozola lapiņām,
Ar dimanta pakaveem. 32674.
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Visu nakti Jāni dzinu

Pa to rudzu tīrumiņu,
Te sadzinu, te panācu

Jāņumātes kambaree. 32679.

Smuka bija Jāņa māte,

Smuka Jāņaistabiņa:
Gar greesteem kuplas rogas,

Pa plāniņu magonites. 32677.

Nāburgam čaklas meitas,

Istabiņa izpušķota,

Istabiņa izpušķota,
Vārtu stabi apmeijoti. 32673.

Eesim eekšā apraudziti,
Kur palika Jāņa māte;

Jāņa māte kambarī

Jāņabērneem seeru greeza. 22661,1.

f) Noleek Jāņu zāles.

Metam zāles istabā,
Lai nesnauda vērpejiņas,
Lai nesnauda vērpejiņas,
Lai snauž tēva arajiņi. 32685.

Parādi, krodzneece,

Kur likšu zālites,

Vaj likšu krogā,

Vaj kroga kaktā. 32689.

Neskatees Jāņa māte,
Kādas manas Jāņa zāles:
Dadži manas Jāņa zāles,

Klajumā dzīvojot. 32688.

Atpakaļ, Jāņa bērni,

Jums nav lāga Jāņu zāļu:

Suņaburkši, pupurlakši,
Tās ir jūsu Jāņu zāles. 32680.

Nāc, skatees, Jāņa māte,

Man trejādas Jāņa zāles:
Veena peena, otra kreima,

Trešā tīru sūkaliņu. 32686.

Ņemat zāles, ja ņemat,
Dodat seeru, ja dodat,

Lai es teku tekamo

Cita seera pelnitees. 32687.
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Visi nāca, visi nesa,

Tādu zāļu neatnesa;
Es atnācu, es atnešu

Peena zāles, sveesta zāles. 32690.

Es savai Jāņa mātei

Došu skaistas Jāņa zāles;

Viņa man seera dos

Pa leeleem gabaleem. 32681.

g) Godina un daudzina Jāņu tēvu un māti.

Es savai Jāņa mātei .
Došu zeedu vainadziņu,
Lai tai aug labas govis
Zeedainām kājiņām. 32693.

Es uzliku Jāņa mātei

Dābultiņa vainaciņu;
Deevs dod mūsu Jāņa mātei

Labas govis dābulā. 32696.

Es savam Jāņa tēvam

Likš' ozola vainadziņu,
Lai aug viņa kumeliņi
Zemi resni kā ozoli. 32694.

Es uzliku Jāņa tēvam

Zaļ'ozola vainadziņu,
Lai zaļo Jāņatēvs

Kā zaļais ozoliņš. 32698.

Es uzliku Jāņa mātei

Baltu puķu vainadziņu,
Lai Deevs dod Jāņa mātei

Baltgalvišus teleniņus. 32695.

Es uzliku māmiņai

Zaļu zeedu vainadziņu;

Eeved, Deevus, māmiņai
Jaunas govis dārziņā. 32699.

Ap tētiņu bites rūca,

Kā ap zaļu ozoliņu;

Ap māmiņu govis māva,

Kā ap zaļu āboliņu. 32704.

Puškosimi mēs Jāniti

Ar ozola lapiņām,
Ar ozola lapiņām,
Ar rozēm, magonēm. 32701.
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Sēd' Jāniti, krēsliņā

Zaļ' ozola lapiņās,

Zaļ' ozola lapiņās,

Āboliņa zeediņos! 32702.

Kas spīdēja, kas mirdzēja

Jāņamātes kambarī ?

Jāņa mātes zelta svārkus

Jāņa nakti vēsināja. 32711.

Kas spīdēja, kas vizēja

Jāņa mātes istabā?

Jāņa mātes zelta kronis

Sudrabiņa lapiņām. 32715.

Kas spīdēja, kas vizēja

Jāņa mātes pagultē ?

Jāņa mātes zelta kurpes,
Tās spīdēja, tās vizēja. 32720.

Kas tur spīd, kas tur mirdz

Jāņu mātes istabā?

Jāņu mātes gultas deķi
Tee spīdēja, tee mirdzēja. 32724.

Kas tur spīd, kas tur viz

Jāņa mātes kambarī?

Jāņa mātes zelta aube,
Ta spīdēja, ta vizēja. 32728.

Uzleekam tētiņam

Ozoliņa vainadziņu,
Lai bitite uzsameta

Cekuliņa galiņā. 32703.

Es uzliku tētiņam

Ozoliņa vainaciņu;

Eecel, Deevs, tētiņam
Jaunas bites dārziņā. 32697, 3

Nāc, Jāniti, dod rociņu,

Ko es tev dāvināšu :

Es nopinu puķu kroni

Tavā vārda deeniņā. 32700.

Es uzliku Jānišam

Zaļ'ozola vainaciņu:
Lai Deevs dod Jānišam

Labas bites ozolā. 32697.

Jāņa tēvu gan pazinu,

Jāņa mātes nepazinu;
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Jāņa tēvs zābakos,

Jāņa māte raibenos. 32710.

Kas spīdēja, kas mirdzēja

Saimineeces pagultē?

Lūku vīzes, leepu šnelles,
Tās spīdēja, tās mirdzēja. 32713.

Kas spīdēja, kas vizēja

Jāņa mātes kambarī?

Jāņa mātes zelta gulta
Ar dimanta kājiņām. 32719.

Kas spīdēja, kas vizēja

Jāņa tēva istabā ?

Jāņa tēva zelta josta,
Ta spīdēja, ta vizēja. 32721.

Kas tur spīd, kas tur mirdz

Jāņa tēva kambarī?

Jāņa tēva cepurite,
Ta turspīd, ta tur mirdz. 32725.

Kas tur spīd, kas tur viz

Jāņa tēva kambarī ?

Jāņatēva samta svārki,
Tee spīdēja, tee vizēja. 32730.

Kas tur spīd, kas tur viz

Jāņa mātes kambarī ?

Jāņamate grozijās,
Zīda kleita mugurā. 32727.

Kas tik kupli grozijās,

Jāņa tēva istabē ?

Jāņatēvs naudu skaita,

Vairāk zelta, ne sudraba. 32723.

Kas tur spīd, kas tur viz

Jāņa mātes kambarī ?

Tur spīdēja, tur mirdzēja

Jāņa mātes preekšautiņš. 32729.

Kas tur spīd, kas tur mirdz

Jāņa tēva istabā ?

Jāņa tēva zelta pīpe 1 )

Zelta vadža galiņā. 32726.

>) Kolumbus uzeet Ameriku 1492. g. Tik no šī laika sāk tabakas smēķēšana

eeveestees Eiropā. -Tā tad šī dzeesma nevar būta'rrak par XV. g. s. sacerēta. —

Tad tās dzeesmas zem skaitļeem kā: 32734; 32737; 32722,1; 32725,1; 32744, dari-

nātas gan atkal jaunākā laika pēc seno dzeesmu analoģijas — parauga.
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Kas spīdēja, kas mirdzēja
Leela kunga kambaros?

Leela kunga kambaros?

Zelta nauda plēvojas. 32712.

Kas spīdēja, kas vizēja
Pee Jāniša nama durvu ''.

Jānitim div' meitiņas,
Zelta kroņus vēdināja. 3272.

Skatamees, raugamees,

Kas tur viz jūrmalāi: •

Mūsu Jāņa līgaviņa
Zelta naudu rēķināja,
Zelta naudu rēķināja,
Stikla durvis virināja. 32741.

Neveenam tā nebija,
Kā tam mūsu Jānišam :

No kājām zeedi bira,
No rokām sudrabiņš. 32731.

Neveenam tā nevaid,
Kā manam bāliņam:
Pilna klēts rudzu, meežu,

Strīķetana bērnu lāva. 32733.

Neveenam tāda dzīve,
Kā tam mūsu Jānišam :

Visapkārt bērzu birze,

Vidū saule laistijās. 32735.

Neveenami tāda vaļa,

Kā tam mūsu Jānišam:

Tas saveemi kumeļeemi
No ozola stalli cirta.

Vara grīdudarināja,
Zelta siles kaldināja. 32736.

Neveenam tādas laimes,

Kāda laime Jānišam:

Tam izauga peecas vārpas

Veena stobra galiņā.
Tam ar' bija jābaro
Peeci bēri kumeliņi,

Tam ar' bija jāuztur
Peecas brūtes Jelgavā,
Peecas brūtes Jelgavā,
Vēl deviņas Vidzemē. 32737.
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Neveenam tā nevaid (al.: nebij),

Kā tam mūsu kundziņam:
Caur istabu upe tek,
ūdrit's gul dibenā. 32734.

Kas spīdēja, kas vizēja
Mūs' kundziņa muižiņā?

Mūs' kundziņa mamzelites

Zelta kroni vēdināja. 32722, 1.

Kas spīdēja, kas vizēja

Jaunā kunga kambarī?

Jaunā kunga cepurite

Sudrabiņa vadzitī. 32725, 1.

Ceenig' tēva cepurite

Visu pili izlīgoja;

Ceenigtēva padomit's
Visu muižu apgādāja. 32744.

šādi tēvi, tādi tēvi

Jāņa tēva nepanāk;

Jāņa tēva cepurē

Vairāk zelta, ne sudraba. 32739, 3.

Šādi kungi, tādi kungi
Mūsu kunga nepanāca;
Mūsu kunga cepurite

Leetavā medu dzēra. 32738.

h) Jāņa bērnus paceenā.

Visapkārt vasku sveces,

Vidū klāts leepas galds:

Deeviņš sveces dedzināja,

Laimit' galduapklājuse. 32813.

Dodi ēst, Jāņamāte,

Svešas zemes putniņeem,
Tee atnāca no Vāczemes,

Ne rasiņu nebaudija. 32748.

Dod, māmiņa, seeru, peenu

Pašā Jāņa vakarā,
Lai aug govis raibaliņas,
Lai aug baltas avitiņas. 32749.

Alu, alu, Jāņa tēvs!

Tavus meežus izravēju;
Ja nedosi alus dzert,
Ar puišeem izviļāšu. 32745.
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Jāņa bērni alu prasa,

Kur bij manim alu ņemt ?

Nu vēl Jānis raugu lika,

Vasku cimdi rociņā. 32759.

Jāņa bērni sanākuši,
Man vēl alus kocenē 1 );

Jāj, Jāniti, apkārt kalnu,

Līdz izkāšu alutiņu. 32761.

Jāņa bērni seeru prasa,

Kur mēs seeru dabūsim?

Mums go(v)sniņa raibaliņa

Trīs gadiņi ālavē. 32762.

Ja, māmiņa, ēst nedosi,

Noviļašu kāpostiņus;

Ja, tētiņi, dzert nedosi,
Nobraucišu apentiņus. 32758.

Jāņa māte baidijās,

Pulks sanāca Jāņa bērau;

Nebaidees, Jāņa māte,

Neba tevi izpostīs. 32763.

Galdam kājas nolīkušas,
Ne no zelta, sudrabiņa:

No ēdeena, dzēreeniņa,

Jāņa bērnus meelojot. 32757.

Jānim auga meeži, rudzi.

Tas man deva maizi ēst;

Marijai govis, aitas,
Ta man deva seeru ēst. 32777.

Jāņa māte seeru deva,
Lai aug slaidi teleniņi;

Jāņa tēvs dzerti deva,
Lai aug bēri kumeliņi. 32772

Jāņa māte bēdājās,
Mazu seeru sasējusi.

Nebēdā, Jāņa māte,

Gan Deeviņš gausinās.
Šim stūritis, tam stūritis.

Tev pašai viducitis. 32771.

) i\oki (rauks.
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Kas tur spīd, kas tur mirdz

Jāņa galdagaliņā?

Jāņa mātes leeli seeri,
Tee tur spīd, tee tur mirdz. 32781.

Jāņa mātes preekšautiņš
Pilnis seera līgojās;

Vajadzēja, vajadzēja

Jāņa bērnus pameelot. 32774.

Laba, laba, Jāņa māte,
Gardus raušus izcepusi:

Kveešu milti pa apakšu,

Krējumiņis pa virsiņu. 32784.

Laba, laba Jāņa māte,

Labi bērnus pameeloja:

Sēņu zupi stribinaja

Sudrabiņa karotēm2). 32785.

Maza, maza Jāņa māte,

Kā bitite ritajās,

Drīz preekšā, pakaļā,
Meelodama Jāņa bērnus. 32791.

Jāņa māte bēdājās,

Atslēdziņa pazudusi.

Atrauj piķis atslēdziņu
Dod tik saldu brandevīnu. 82764.

Kādu godu mēs dzeram,

Tādu dzeesmu nodzēedam:

Jāņu godu nu dzeram,

Jāņu dzeesmu nodzēedam. 32778.

Še ēdam, še dzeram,
Še Deevs dod rodamo,
Še Deeviņš nakti gul,

Še dusēja launadziņu. 32800.

Nenācēm ēst un dzert,
Nācēm ļaužu aplūkot,
Nācēm ļaužu aplūkot,

Vaj tee Jāni gaidijuši. 32796.

še nāksim citu gadu,

še līgsmiga Jāņu māte,
Kā bitite vīvinaja,
Savus bērnus meelodama. 32801.

Še humoristiskā izteiksme eevērojama
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i) Jāņu bērni pateicas par meelojumu un

novēl laimes Jāņu tēvam un mātei.

Audzē, Deevs, tai māmiņai

Melnas govis, baltu galvu,

Ta mums deva seera ēsti

Jāņu deenas vakarā. 32816.

Dod, Deeviņ, meežeem augt

Jāņatēva tīrumā,
Tas mums deva alu dzert,

Jāņa nakti līgojot. 32831.

Ko mēs labu vēlēsim

Jāņa mātei šovakar?

Ilgu mūžu, labu laimi,
No Deeviņa veselibu. 32837.

Ko mēs laba vēlēsim

Mūsu Jāņu tētiņam ?

Pilnu klēti rudzu, meežu,

Stallī labus kumeliņus,

Zirgeem zveegt, govim maut,

Arājam gavilēt. 32838.

Deevs dod mūsu Jāņa tēvam

Labu laimi dzīvojot,
Ar kājiņu pabīdit

Naudas lādi pagultē. 32820.

Deevs dod mūsu kundziņam
Sirmu galvu nodzīvot,
Tas dod mūsu meitiņām

Noputejšu alu dzert. 32823.

Deevs dod mūsu saimneekami

Zelta kroni galviņāi,

Sudrabiņu rociņāi,

Leepu vīzes kājiņāi. 32828.

Dod, Deeviņ, devējam,
Ne kādam skaudējam,
Pilnu klēti rudzu, meežu,

Stallī labu kumeliņu. 32830.

Paldees saku Deeviņam
Par ēdumu, dzērumiņu;

Jāņa mātei ar paldees
Par to labu uzņēmumu. 32843.
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Paldees saku māmiņai
Par ēdumu, par dzērumu;
Tik veen varu vainas dot,
Nedod puisi klātgulet. 32847.

Pildi, Deevs, to veetiņu,
Kur ēdām, kur dzērām,

Kā peepildi dziļas upes,

Kā dziļos ezeriņus. 32848.

Svētī, Deevs, to veetiņu,
Kur ēdām, kur dzērām,

Audzē, Deevs, div vārpiņas
Veena salma galiņā! 32856.

Pildi, Deevs, to veetiņu,
Kur ēdām, kur dzērām,

Kur ēdām,kur dzērām,
Kur nāksniņu kavējām. 32849.

j) Atvadas, aizeet.

Ar Deeviņu sanācām,

Ar Deeviņu šķiramees,
Ar Deeviņu lai palika
šī svētitā istabiņa. 32859.

Nu ardeevu, Jāņa māte.

Līdz citeem Jānišeem!

Citu gadu, tad es nākšu,
Nesiš' labu zāļu nastu. 32862.

Laba, laba, ne tik laba

Tās sētiņas saimeneece,

Deva ēst, deva dzert,

Pavadit veen nenāca. 32861.

Te staigajši Jāņa bērni,

Te zālites kaisijuši;

Nāc, Jāniti, sētiņa
Pa zālemi laipodams. 32863.

13) Apkaimes Jāņu ļaudis

pulcejas kopā, dzeed Jāņu dzeesmas un

dedzina Jāņu ugunis.

Kopā, kopā,

Kaimiņu meitas,
Eesim Jāniti

Padaudzinat! 32871
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Jānits danci dancinaia

Leela meža maliņā;

Seen, māmiņa, man. jostiņu,
Lai es teku palīgā. 32865.

Jaunas meitas līgot gāja; —

Kur tās vecas vecenites?

Tās vecajas sētiņā
Saldu alu nodzērās. 32867.

Laid, māmiņa, Jānišos,
Ne ik deenas Jāņi bija:
Pērn bij Jāņi, šogad Jāņi,
Citu gadu atkal Jāņi. 32872.

Mana mīļā māmuļite,

Laid jel mani Jānišos,
Lai es savus pūra kreklus

Jāna nakti vēdināju. 32876.

Līgojām divi veen,

Neeet šurpu, neeet turpu;
Kad sanāca leela pulka,
Tad jel jauki atskanēja. 32874

Līgojam divi veen,

Līdz trešo dabūsim;

Bridisim pār upiti,
Tur trešo dabūsim,

Vaj būs polis, vaj būs leitis,

Vaj dižens tēva dēls. 32873.

Līgot kāpu ozolā

Daugaviņas maliņā,

Bij bitite līgotajā,

Bij deviņi bāleliņi,

Es desmita brāļu māsa

Sīkajā sudrabā,
Pate sēdu sudrabā,

Vainags zelta lapiņām. 32875.

Nākat šurpu, nākat šurpu,

Viņas puses līgotāji;
Ja jūs šurpu nenākseet,

Mēs jau turpu neeesim. 32877.

Nāc pretim, kaimeniša,

Samīsimi zālitēm;
Tev ābolis, man dadazis,
Nāc tu pate peedevām. 32878.
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Nāceet šurpu, sudraboti,

Mēs zeltitas neeesim,
Mēs zeltitas neeesim.

Savu zeltu birdināt. 32879.

Padzeedam, līgojam,

Triju kungu zeltenites:

Auguleetes, gulbeneetes,

Beļaveešu zeltenites. 32881.

Jānits kleedza, Jānits brēca,

Dziļūdeņa dibenā,

Sanāceet, Jāņa bērni,

Velceet Jāni maliņā. 32886.

Pūt, Jāniti, vara tauri,

Kalniņā stāvēdams,
Lai ceļas Jāņa bērni,
No maliņu maliņām. 32883.

Kas tur spīd, kas tur viz

Paeglišu kalniņā?

Meitāmspīd zīļu rota,

Puišeem caunu cepurites. 32870.

Sarājās Jāņa bērni,

Sadevās rociņām,
Sadevās rociņām,
Saskan celta gredzentiņi. 32885.

Nu dzeedam mēs, māsiņas,

Nu veenā pulciņā;

To zin Deevs, kur mēs katra

Citu gadu līgosim:
Cita smilšu kalniņā,
Cita tālu tautiņās. 32880.

Ejam, puiši, ejam meitas,

Uz Daugavu palīgot,

Izviļam zelta galdu

Sudrabiņa krāģišeem.
Tur sēdēja saules meita,
Zelta kroni rakstidama. 32887, 1.

Sit, Jāniti, vara bungas,
Sakur Jāņa uguntiņu,
Lai sanāk Jāņa bērni,

Jāņasvētkus nosvinēt. 32899.

Kas spīdēja, kas vizēja

Viņā lauka galiņā?
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Jānits kūra uguntiņu,
Savus bērnus gaididams. 32895.

Jānits sēd ozolā,
Vaska sveces rociņā;
Tās dedzina Jāņa nakti,
Lai redz ceļu Jāņabērni. 32894.

Kas tur spīd, kas tur mirdz

Viņā birzes galiņā?

Mūsu puiši līgodami

Dedzin' Jāņauguntiņu. 32896.

Jāņa nakti muca dega

Augsta kalna galiņā;
Ceema puiši sanākuši,

Jāņa nakti preecatees. 32893.

īsa, īsa Jāņu nakts

Par visām naksniņām:
Te satumsa, te izausa

Pee Jāniša uguntiņas. 3289J.

14) Daudzina Jāni dažados svētku brīžos.

a) Daudzina viņa dāvanas.

Ai, Jāniti, Deeva dēls,

Ko tu vedi vezumā ?

Meitām vedu zīļu rotu

Puišeem cauņu cepurites. 32902.

Laima brauce arvazumu,

Es vaicoju: ku tu vadi?

— Meitomboltys vvllnoneitis,

Puišim cauņu capureitis. 6.

b) Daudzina viņa paša cepuriti un kumeliņu.

Vai, Jāniti, Deeva dēls,

Tavu kuplu cepuriti!

Apakš tavas cepurites

Auga mani meeži, rudzi. 32907.

Vai, Jāniti, Deeva dēls,

Tavu kuplu cepuriti!
Visi meeži ēnejāsi

Apukš tavu cepuriti. 32908
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Vai, Jāniti, Deeva dēls,

Tavu platu cepuriti!
Visa plata pasaulite

Apakš tavas cepurites. 32909.

Vai, Jāniti, Deeva dēls,
Tavu augstu kumeliņu!

Gana augsti mežu gali,
Vēl cepure pāri stāv. 32904.

Ai, Jāniti, Deeva dēls,
Tavu augstu kumeliņu!

Caur mežeem peeši spīd,
Meža galos cepurite. 32905.

Kas spīdēja, kas mirdzēja

Augsta kalna galiņāi ?

Jānits kala kumeliņu1)

Ar sudraba pakaveem. 32947.

Jānits jāja melnu zirgu
Ar sudraba lāsitēm,

Ar sudraba lāsitēm,
Zeltoteem eemaukteem. 32929.

Jānits (v. Deeviņš) jāja zvirgzdu tiltu

Ar spangainu kumeliņu;

Rīb tiltiņis, skan eemaukti,
Dreb Jāniša kumeliņš 32931.

Jupis brauca olu tiltu

Ābolainu kumeliņu.

Sper Pērkonis olu tiltu,

Dreb Deeviņa kumeliņš. 9.

Gana klusu Jānits nāca,

Tik pat klusu nevarēja:

No kumeļa nolecot

Visi peeši noskanēja. 32917.

Atjāj Deevis vakarā, —

Kur likš Deeva kumeliņu V

Liksim rožu dārziņā,
Seesim ķēžu pavadā. 32911.

Atjāj Jānis Jāņu nakti

Appušķotu kumeliņu,

Tec, māsiņa, atcel vārtus,

Lai jāj Jānis sētiņā. 32912.

') Te Jānitis peelīdzinams Debeskalim.



160

Jānits jāja visu gadu,

Atjāj Jāņu vakarā,

Atjāj Jāņu vakarā,
Pašā zāļu laiciņā. 32932.

Vai, Jāniti, Deeva dēls,
Tavu daiļu kumeliņu!
Zīda deķis, zelta segli,

Sudrabiņa eemauktiņi. 32906.

Jānits savu kumeliņu

Jūriņāi peldināja,

Pats sēdēja kalniņā,
Zelta groži rociņā2). 32939.

Kupla leepa uzauguse

Jāņa kalna galiņā,
Tur Jānitis apsegloja

Ābulainu kumeliņu. 32952.

c) Jāni guldina.

Domājām, g&dajārri,

Kurmēs viņu guldisam,

Klētī odi, namā dūmi,
Kambarī peenu kāsa.

Stallī Jāni guldzam
Pee bēreem kumeļcem,
Pee bēreem kumeļeem,

Āboliņa cisiņās. 32914.

Jānis ala padarija

Saldu, saldu, garau, gardu.
Pats Jānitisapsadzēra

Savu saldu alutiņu.
Kur Jāniti gulaisim,

Alutiņa peedzērušu ?

Apenišu dārziņā
Zem apiņu lapiņām. 32924.

Kad es būtu tik bagāta,
Kā Jānitis šovakar:

Līdz zemei brūni svārki,
Līdz ceļeem sudrabiņš. 32944.

Plūcam zāles, raujam zāles,

Taisām veetu Jānišam:

'-') Tāpat ari Saule peldina savus kumeliņus jūrā.
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Jānišami galva sāp,
Visu nakti līgojot. 32960.

Plūceet, meitas, mīkstas zāles,

Taiseet veetu Jānišam:

Jānišam galva sāp,

Uz akmeņa nogulēta. 32961.

Par gadiņu Jānits nāca, —

Kur Jāniti guldisim?
Peeklētī leevenī,
Tur mēs viņu guldisim.

Āboliņa cisas nesu,

Rožu klāju paladziņu,
Rožu klāju paladziņu,

Magoniņu sagšu sedžu. 32958.

Jau vakar Jāņu deena

No Vāczemes izlīgoja,

Simtiņš bēru kumeliņu,
Divi simti jājejiņu.
Uz tiltiņa sajāj aši,

Tiltam grīdu eelauzuši.

Jānišam apmirkuši

Sudrabiņa kamzoliņi. 32942.

d) Jānitis uzpošas atkal.

Kas mirdzēja, kas vizēja

Viņā lauka galiņāi ?

Jānits savus zelta svārkus

Vējiņāi vēsināja. 32946.

Kam ta muiža kalniņā,
Kam tee vārti lejiņā?

Jāņam muiža kalniņā,
Laimei vārti lejiņā. 32945.

Kas tik dikti buldurēja

Jāņa kalna galiņā?
Jānits cēla Jāņa galdu,

Jāņa seerus sakapāja. 32948.

Lēni, lēni Deeviņš brauca

No kalniņa lejiņā,
Lai vējiņis nenorāva

Zaļa zīda mēteliti. 32953.

Lēni, lēni Deeviņš brauca

No kalniņa lejiņāi
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Ne traucēja eevaszeedu,

Ne arāja kumeliņa. 32954.

Deeviņš gāja pa celiņu
Pašā Jāņu vakarā,
Balts speeķitis rociņā,

Balti svārki mugurā. 32913.

Jauni puiši bandineeki,
Netur skaistu zabuciņu;
Jānits sēdi kalniņā,
Tam ir skaisti zabuciņi. 32943.

Līgo, Jāniti

Zilgalviti!
Zila tava galviņa

Kā rudzu puķite. 32957.

e) Sākās atkal līgošana un deešana.

Līgo Deevis ar Pērkoni

Es ar savu bāleliņu,

Tev, Deeviņ, visa zeme,

Man tas veens bāleliņš. 32955.

Līgo Saule ar Pērkoni

Es ar savu bāleliņu;

Pērkonam visa zeme,

Man deviņi bāleliņi. 2.

Klausees, Jāniti,
Kur tevi daudzina

Pa ežu ežām,
Pa ceļu ceļeem. 32950.

Klausees, Jāniti,
Kur tevi daudzina:

Ozolu mežā,

Tur tevi daudzina,

Tur tevi daudzina,
Kronišus pinot. 32949.

Jāņa deena, Jāņa deena,

Šis pats Jāņa vakariņš,
Pats Jānitis danci veda

Apkārt kuplu ozoliņu. 32918.

Jāņa deena svēta deena

Aiz visām deeviņām:

Jāņu deenu Deeva dēls

Saules meitu sveicināja. 32919.
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Jānits sēd ozolā,

Zelta kokles kokledams.

Kāp, Jāniti, no ozola,

Nāc manā sētiņā,
Nāc manā sētiņā,
Koklē savas zelta kokles 1). 32940.

Līgo, Jāni, atdod ķēvi
Ar viseem eemaukteem.

Lai es jāju precibās

Petermātes dēliņam. 32956.

f) Pēdigi Jāni seen.

Tāpatkā Jēkabu seen pee galda kājas, tā seen ari Jāniti gan pee

ozola vārtu staba, gan pee zaļa ozola.

Mēs Jāniti peesējām

Pee ozola vārtu staba,
Kam Jānitis mums nedeva

Pērno meežu alutiņu. 82793.

Peesēja Jāniti

Pee zaļa ozola

Deviņām olektīm

Sarkanu linšu. 32959.

Peesēju Jāni

Pee zaļa ozola

Deviņas olektis

Sarkanu banti.

Sanāceet, Jāņu bērni,
Atseeneet Jāni,
Atseeneet Jāni,

No zaļa ozola. 1.

Peesēju Jāniti

Pee vārtu staba;

Atnāca Pēteris,
Palaida vaļā. 33066.

Tiklab Jāņa kā Jēkaba seešana ir teurģisks akts, kas ir peelīdzi-

nams Jēkaba cīniņam ar Deevu, pee kam viņš šo ne-atlaiž, teekams

Tas svēti. Spānijā ir paradums, svētos apmētāt ar sapuvušām apel-

zinem, kad šo raža nav izdevusēs.

') Jānitis it kā Pērkona dēls ir muzikants, māksleneeks. Viņš pūš var» tauri,

koklē zelta kokles . . .
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15. Jāņa seeva, dēli, meitas.

Vaj, Jāniti, veensatnāci,

Vaj ar visu līgaviņu?

— Līdzi vedu līgaviņu,
Kas cepuri paglabāja. 33019.

Kas spīdēja, kas vizēja

Papardišu krūmiņos?

Jāņa seeva sudrabota,
Ta spīdēja, ta vizēja. 33010.

Jānitimi smuka seeva

Par visāmi seeviņām:

Dzīparota, maranota 2 )

Visām zemes puķitēm. 33001.

Jāņu deena, Jāņu deena,
Nu pats Jāņu vakariņš;

Pats Jānitis zābakos

Jāņa seeva kurpitēs. 32974.

Jāņa seeva kroni vija,

Kalniņā sēdēdama,

Pats Jānitis zeedus lasa,
Pa maliņu staigādams. 32975.

Jāņa seeva sagšas auda

Pašā Jāņu vakarā;
Pats Jānitis saivas tina

Smalkā lazdu krūmiņā. 32976.

Jāņa seevai zīda svārki

Nomirkst Jāņa vakarā,
Nomirkst Jāņa vakarā,

Jāņa bērnus meelojot. 32979.

Jānimseeva pazuduse
Auzu lauku staigājot;

Tāda seeva Jānim bija
Kā auziņas atzaliņa. 32982.

Jānim seeva pazudusi,

Jāņu nakti līgojot;

lāņubērni uzgājuši,

Jāņu zāles lasidami. 32983.

! ) Maraņas, madaras, Labkraut. Leelas maranas Galium verum; mazās

maranas Galium uliginosum.
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Jānišam seevu veda

Pašā Jāņu vakarā.

Kur mēs Jāni guldisim,
Pirtē odi, namā dūmi ?

Klētē Jāni guldisim

Dreijatā gultiņā,

Dreijatā gultiņā
Smalkā linu palagā. 32998.

Jānišam seevu veda

Pašā Jāņu vakarā:

Domājam, gādājam,

Kur mēs Jāni guldisim,
Klētī odi, namā dūmi,
Istabā blusas koda.

Guldām zirgu stallitī (Te viņš līdzinās

Ūsiņam).

Āboliņa cisiņās ,

Rožu klājam paladziņu

Leepu lapu apsedziņu.

Es redzēju Jāņu nakti

Laimes (al.: Jāņa) māti staigājot,

Zīda kleite mugurā,

Zelta kurpes kājiņā. 32973.

Jāņa seevai leela sakta

Izgaist Jāņa vakarā;

Noreet saule meklējot,
Uzlec saule atrodot. 32978.

Jānišam dēls peedzima
Pašā Jāņu vakarā.

Jau rītā ganos gāja

Apautām kājiņām. 32991.

Jānišam div' meitiņas,
Veena leela, otra maza;

Ta leelā zeltu nesa,

Ta mazā sudrabiņu.

Visu nakti Jānis jāja,
Savu seevu meklēdams;

Jāņa seeva pazudusel )

Papardišu krūmiņā. 33020.

') Ta līdzini Perzefonei Eleuzis svētkos pazūd un top atkal atrasta.
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Jānišam seeva mira,

Pašā Jāņa vakarā.

Jānits seevu apraudāja,
Uz mūriņa tupēdamsl). 32996.

16. Jāni salīdzina ar Peteri, Jēkabu, Miķeliu.c.

d) Jānitis uzpošas atkal.

Jānitim bērns peedzima,
Peteritis nokrustija,

Anniņ'bija auklētajā,
Jēkabs maizes devejiņš. 33040.

Ritu pat Peterits'

Ar Jāniti teesasees:

Jāņabērni nobradajši
Peteram zeedu pļavu. 33072.

Ai, Jāniti, zeedainiti,

Peteriti puškainiti,
Jānits zeedus izkaisija,

Peteritis salasija. 33029.

Badu, badu Jānits nāca,

Vēl badaku Peteritis,

Jēkapiņš labs vīriņš,
Tas ar savu maizit' nāca. 33031.

Ai, Jāniti, zeedainiti,
Peteriti lapainiti,
Laidainite 2) nabadzite

Visu zeedu lasitaja. 33025.

Ai, Jāniti zeedainiti,

Peteriti lapainiti!
Zeedeem Jāni pušķojam,
Peteriti lapiņām. 33028.

Es Jāņam kroni pinu,
Kas pīs kroni Peteram ?

Peteram svētā Māra

No sarkana āboliņa. 33033.

Es Jānim seeru sēju
Pa leelam gabalam,

Pēterim, tam eelaidu

Ar akmini mugurā. 33034.

*) Še Jānitis līdzīgi tautas varonim sēd uz krāsns mūra. Sk. Needrišu Vidvudu,

■) Vaj ta būtu laiddeena, Māras peemeklejums, Māras debessbraukums?
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Jānišam balta seeva,

Ar seereem nobarota;
Peteram zila melna,
Pusē badu nomērdēta. 33039.

Jānišam seevu vedu

Pašā Jāņa vakarāi,
Peterami sarunāju

Līdz citami rudeņam. 33046.

Jānišam skaista seeva,

Peteram vēl skaistāka,

Jēkapiņamgadijasi

Tīri tāda čiganeete. 33049.

Leela resna Jāņa māte

Leelu rūmi aizņēmusi:
Pūra veetu gulēdama,

Seeka veetu stāvēdama. 38015.

Jurģits jāja Jurģu nakti

Ar pelēku kumeliņu;
Jānits jāja Jāņu nakti

Ābolainu kumeliņu. 33061.

Jāņam zirgus nojūdzam,
Peterami aizjūdzam;

Jāņamzirgi peekusuši,
Garu ceļu tecēdami. 33037.

Jānišam augsti zirgi,
Vēl augstāki Peteram:

Jānits jāja pusē koka,
Peters koka virsaunē. 33038.

Labi zirgi Jānišam,
Vēl labāki Peteram,

Jēkabiņa kumeliņi
Lauzīs staļļa aizgaldiņas. 33064

Jānits nāca ar zeedeem,
Peterits ar lapām,

Jēkabiņš maizes vīrs,

Tas atnesa tīru maizi. 33055.

Peters, Jānis, Jēkapiņš,
Tee bij Deeva zvejneeciņi,
Jūrā tīklus salaiduši,
Paš' pee Deeva nogājuši. 83067.

Peters, Jānis, Jēkapiņš,
Tee trīs Deeva zvejneeciņi.
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Peteram jauna laiva,
Jānim jaunas zēģelites,

Tam trešam, Jēkapam,
Sudraboti irkļu gali. 33069.

Peters, Jānis, Jēkaupiņš,
Tee trīs Deeva zvejneeciņi:
Peters tīkla metejiņš,

Jēkaups laivas īrejiņš,
Tas Jānitis Deeva dēls,

Tas guļ laivas dibenā. 2) 33071.

Peters, Jānis, Jēkapiņš,
Tee bij Deeva zvejneeciņi,

Peters, Jānis laiviņā,

Jēkaps laivas galiņā. 33068.

Jānis, Peters, Jēkabiņš,
Tee bij Deeva sulainiši:

Jānis, Peters zirgus kopa,
Jēkabs putras vāritajs. 33057.

Jānišam zaļi svārki,
Peteram puspeleki.
Jānits savus zaļus svārkus

Pakar zāles galiņā,
Peters savus puspelekus
Eebāž salmu gubenī. 33044.

Jānišami zaļi svārki,
Peterami puspeleki,
Jēkabami rudzu lauki

Breedušami vārviņām,

Miķelitis nosaucās

Auzu kaudzes galiņāi. 33045.

Jānits kūla Peteriti

Avotiņa lejiņā,
Ta Pētera vaina bija,
Kam Jāniti kaitināja:
Jānits zeedus salasija,

Peteritis izkaisija. 33054.

Jānis (-its) sēd kalniņā
Ar Jēkabu runādams.

Jānis (-its) teica seena kaudzi,
Jēkabs savu rudzu kaudzi,

Miķelitis nosaucas

Auzu kaudzes galiņā. 33060.

') Te Jānitis Deeva dēls atgādina Kristu ar ta mācekļeem laivā
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Jānits dzinaPeteriti

Pa šaureemi vārtiņeem,
Peteritis Jēkaupiņu
Pa to rudzu tīrumiņu. 33051.

Līgo, Jāni, līgo Jāni,
Nu ta tava deena bija;
Kad atnāks Peter' deena,
Tad līgos Peteritis. 33065.

Visi tek skatitees,
Kur atbrauca Jāņu māte.

Ko tur eešu skatitees

No ta plika cilvēciņa.
Veci praki mugurē,

Kārkla vīzes kājiņē.
Jānits Pēterim

Leeveni taisa,

Ozola mežā

Meijiņas cirta. 33056.

Tad es eešu skatitees,

Kad atbrauks Miķelene:
Tai vizēs sudrabiņi
Par visām atmatām,
Ta atveda meežus, rudzus,
Trīš kārtām gausibiņu. 33076.

Celees Jāniti,
Pacel Pēteri,
Pēteris aizmidzis

Aiz smilšu kalneem. 33077.

17. Mīlestibas Deevs ņem dalibu svētkos un izšauj
dažu bultu.

Es atradu seera nuku,
Mātei gultu taisidama;

Es peevilšu Jāņa nakti

Visražanu tēva dēlu. 33084.

Es bij maza, es bij gudra,
Es peevīlu arajiņu:

Parādiju raibus cimdus,
Aiz upites stāvēdama. 33086.

Es veetiņu pataisiju

Četru lapu ābolā,
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Es izkrāpu tautu dēlu

Jāņu nakti peeguļāi. 33092.

Greezees šurp bāleliņ,

Še tev seera gabaliņš;

Tauteešam eelaidišu

Ar akmeni mugurā. 33093.

Ik vakara dzeedat gāju

Avotiņa lejiņā;

Izgāj' Jāņu vakariņu, —

Tur palika gredzentiņš. 33094.

Jāņa nakti divi zvaigznes

Vidū gaisa zvērojas;

Zvēro puišu dvēselite

Jaunu meitu pulciņā. 33095

Jāņu nakti, meitiņ, sargi

Savu puķu vainadziņu,
Nakts ir silta, galvakarsta,

Novīst puķu vainadziņš. 33096.

Jāņu ritu saulit' leca

Meža galus pušķodama;

Tā māmiņa man' pušķos,

Tautiņās vadīdama. 33098.

Jāņos gāja mūs māsiņa,
Tur ta gāja, tur palika:
Jānišam peeci dēli,1 )

Paturēja vedeklām. 33105.

Līgojeet, līgotāji,
Es vairāk nelīgošu:
Man noņēma vainaciņu
Pašā Jāņa vakarāi. 33119.

Gāj' Jāņosi, Peterosi

Arajiņa lūkotees.

Ja Jāniša nedabūšu.

Tad dabūšu Peteriti.

Ja Pētera nedabūšu,

Tad dabūšu Jēkabiņu.
Ja Jēkabu nedabūšu,
Tad dabūšu Labrenciti.

Ja Labrenča nedabūšu,
Tad dabūšu Bērtuliti.

Ja Bērtuļa nedabūšu,

') Arī Pērkonam starp citu peeci dēli.
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Tad dabūšu Miķeliti.
Ja Miķeļa nedabūšu,
Tad dabūšu Andrejiņu.

Ja Andreja nedabūšu, —

Tad man vairs nevajaga. 33106.

Jāņos gāju, Pēteros,

Savas vērtēs lūkotees.

Ko Jāņos nedabūju,

To dabūju Pēteros:

Es dabūjumelnu zirgu,

Jaunu puisi braucejiņu. 33107.

Jāņos gāju puišu pirkt,

Pēteros izmainit. 33110.

Jāņos gāju rāditees,

Laidenē 2) solitees,

Labrencī ēst un dzert,

Pārdot savu vainadziņu. 33111

Kas tee tādi līgotāji,

Sila peku lauzejiņi!
Nav neveena lāga puiša,

Kas ar mani parunātu. 33113.

Lec, Jāniti, kur lekdams,

Lec uz stalli pee meitām;

Pee meitām silta guļa,
Laba pupu raudzišana. 33116,

Man izkrita zelta sakta,

Jāņa nakti līgojot;
Jauni puiši pacēluši,

Pabučojši atdodeet. 33120.

Meitas sēž kalniņā;,
Zīda kleites, zelta kurpes;

Maucat, puiši, baltus cimdus,
Vedat meitas sētiņā. 33121.

Ne mūžā nedabūju,
Kas pazuda Jāņanakti:

Pazūd mans meitu gods,
Pazūd zīļu vainadziņš. 33123.

Nedod Deevs Jāņu nakti

Ar puišeem satiktees:
Zāles manas izkaisija,
Mani pašu salauzija. 33124.

! ) Kāda Māras vaj Laumas deena.
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Negulešu Jāņa naktī,
Nerausišu uguntiņu,
Līdz izvilkšu zelta šņori
Caur sudraba ozoliņu. 331J;5.

Ozoliņa kroni pinu,

Jāņu nakti līgojot;
Deevs dod man šoruden

Dabūt pašu ozoliņu. 33127.

Šos Jānišus pavadiju
Ar vizuļu vainadziņu;
Deevs dod man citus Jāņus
Ar aubiti sagaidit. 33130.

Viņpus upes kupla leepa,
Šai pusē ozoliņš;

Viņas puses kupla leepa

Aplīgoja ozoliņu. 33131.

18. Dažadas Jāņu dzeesmas.

Es atradu atradniti

Jāņa rītu ganīdama:
Kur Jānitis jostu joza,
Tur palika zobintiņš. 33140.

Es pārsveedu zelta zirni

Pār sudraba ozoliņu,
Lai tas krita skanēdams

Uz Jāniša cepuriti. 33142.

Jāņu nakti nepazinu,
Kura seeva, kura meita

I seevami, i meitami

Zaļš ozola vainadziņš. 33148.

Vaj tās visas meitas bija,
Kas līgoja Jāņa nakti ?

Vecas seevas, muteriņas,
Tās bij visas līgotajās. 33173.

Leetiņš lija Jāņa nakti,

Leetiņš Jāņa vakarā,
Nomirkuši Jāņa bērni,

Jāņa zāles lasidami. 33152.

Lija, lija leetutiņis,
Trīs lāsites veen nolija:
Veena meežu, otra rudzu,

Trešā sīka sudrabiņa. 33160.
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Jāņa bērni sasēduši

Tā kā pekas birzmalē;

Dod, Deeviņ, leelu vēju,

Lai tās pekas cilājas. 33145.

Sper, Pērkon, kur sperdams,

Nesper Jāņu vakarā;
Tev peeder viss gadiņš,
Man tas Jāņu vakariņš. 33170.

Lija leetus Jāņa deenu,

Lija Jāņa vakarā;
Man salija brūni svārki,
Seevai santa cepurite. 33157.

Jāņu nakti jālīgo,

Vaj eet labi, vaj eet slikti;

Tautiņās jādzīvo,

Vaj ir labi, vaj ir slikti. 33147.

Es atradu seera kampu,
Mātes gultu taisidama;
Kad taisiju tēva gultu,
Vēl atradu otru kampu. 33141.

Ai, bagāta Jāņu deena,
Kā mēs tevi vadisim ?

Kalpi kleedza peedzēruši,

Zirgi zveedza ne-ēduši. 33135.

19. Jāņu nakti negul.

Jauni puiši, jaunasmeitas,

Jāņu nakti neguļat:

Kas gulēja Jāņu nakti,

Tas mūžiņu nogulēja. 33184.

Kas gul jaunis Jāņu nakti,

Laust tam kāju, laust tam roku !

Tēvs, māmiņa, tee bij veci,

Tee varēja pagulēt. 33187.

Kas gulēja Jāņunakti,

Tas uz labu negulēja;

Tam veldē meeži, rudzi,

Veldē paša, (al.: jauna) līgaviņa. 33189

Es jums saku, jauni puiši,

Jāņu nakti neguleet;
Kas gulēs lāņu nakti,
Mūžam seevu nedabūs. 33182.
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Kas gulēja Jāņa nakti,
Mūžam vīru nedabūja;
Es līgoju Jāņanakti,
Man būs (dzers) kāzas šoruden. 33181,2

Kas gulēja Jāņu nakti,
Saseen kājas, saseen rokas,
Saseen kājas, saseen rokas,
Eemet nātru krūmiņā! 33188.

Negulu, neguluJāniša nakti,

Lai mani rudziši vilnī nekrīt.

Negulu, negulu Jāniša nakti,
Lai mani pūriši vilnī nekrīt.

Negulu, negulu Jāniša nakti,
Lai mani meežiši vilnī nekrīt.

Negulu, negulu Jāniša nakti,
Lai manas auziņas vilnī nekrīt.

Negulu, negulu Jāniša nakti,
Lai mani zirniņi vilnī nekrīt.

Negulu, negulu Jāniša nakti,
Lai mani liniņi vilnī nekrīt. 33196.

20) Jāņu nakts īsāka
par

visām naksniņām.

Līgojat, līgotāji,
Nava gara Jāņa nakts:

Veenā pusē saule gāja,
Otrā pusē gaisma ausa. 33198,1.

īsa, īsa Jāņa nakts

Par visām naksniņām:
Veenā malā saule gāja,
Otrā saule uzlīgoja.

īsa, īsa Jāņa nakts,
Te satumsa, te izausa;

Nepaguvu aplīgot
Savu leelu tīrumiņu. 33202.

īsa, īsa Jāņunakts,
Te satimsa, te izausa;

Nepaspēju bāliņam
Jaunas seevas salīgot. 33203.

Nava gara Jāņu nakte,
Gan var stāvu pastāvēt.

Veena mala tumsen tumsa,

Otrā ausa gaisumiņa. 33205.
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Cik gara, cik gara

Jāniša naksniņa,

Te tumsa tumsiņa,
Te ausa gaismiņa! 33206,1

21. Saule lec rotajās.

Līgojati, līgotāji,
Līdz pašai gaismiņai,

Rītiņāje mīļš Jānitis

Ar sauliti rotasees. 33210.

Jauni puiši, jaunasmeitas,

Jāņu nakti neguleet,
Tad rītā redzeseet,
Kā saulite rotājas. 33209.

Man māmiņarotu leedza

Jāņa deenas vakarā;
īr saulite rotājas

Jāņa deenas rītiņā. 33211.

Es redzēju Jāņu nakti

Trīs saulites uzlecam:

Veena rudzu, otra meežu,
Trešā tīra sudrabiņa. 33207.

Es redzēju Jāņa rītu,

Kur. saulite medit gāja:
Divi zelta kucentiņi

Apzeltitu irbi dzina. 33208.

Svīst gaismiņa, lec saulite,

Drīz Jānitis projām brauks,
Seši simti melnu zirgu,

Simts karišu turētāju. 33212.

22. Jāņa svētkus beidz.

Gauši nāca, drīz aizgāja
Ta leelaja Jāņa nakts:

Nebij deenu, ne nedēļu,
Veenu pašu vakariņu. 32223.

Vakar Jāni saņēmām
Ar pušķeem, ar zeedeem,

šodeeniņu līgojam
Pee saldena alutiņa,
šovakari pavadām

Ar Pētera lapiņām. 33232.
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Bēdz, Jāniti, bēdz Jāniti,

Panāks tevi Peterits;

Bēdz, Pēteri, bēdz Pēteri,

Panāks tevi Jēkabiņš. 33215.

Ar Deeviņu tu, Jāniti!

Šovakar pavadām.
Citu gadu tu atjāsi
Ar deviņi kumeliņi. l ) 33213.

Šo Jāniti pavadām, —

Kas ta cita sagaidija ?

Deevs dos meeru, veselibu,
I ta cita sagaidija. 33231.

Jāņa deena sagaidita,

Jāņa deena pavadita;
Ar Deeviņu sanācām,

Ar Deeviņu šķirsimees. 33224.

III. Petera deena, 29. junijā.

Kā jau dzirdējām, Jāņu svētku dzeesmās eepīti tādi katoļu
svētee kā: Jurģis, Pēteris, Jēkabs un Miķelis. No svētajām tur minē-

tas: Māra un Anna. Ja nu latv. līgojamos svētkos daudzināmam dabas

deevam, Deeva dēlam zeedainitim, dots Jāņa Kristitaja vārds un

dzeesmās viņš ari reizām peelīdzinats apustulim Jānim, tad jau ir it

secenigi, ka aplīgojamajam Jānim peebeedroti leelaka spožuma dēļ

no garidzneekeem vēl ari citi kalendāru svētee un apustuļi. Tā ka

jaupēc Jāņeemir tikko nedēļa līdz Pēterim, tad to ari pašas dzeesmās

eezīmē.

Mēs Jāniti pavadām

Peteritisagaidām;

Jāņam zirgus aizjūdzam,
Peteram nojūdzam. 33227.

Bēdz Jāniti, bēdz Jānit,
Peters nāk, Peters nāk!

Jāņa zeedu neredzēja
Aiz Pētera lapiņām. 33217.

Bēdz, Jāniti, bēdz, Jāniti,

Peters dzina pakaļā,
Peters dzina pakaļā,

Zaļameija rociņā. 33216.

Bēdz, Jāniti, bēdz, Jāniti,

Peters nāca, Peters nāca

•i Vaj tee būtu deviņi mēneši, kas apzīmētu senlatveešu mēneša gadu?
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Pa leepiņulapiņām,
Pa žagaru žagareem! 33218

Ej projām, Jāņa deena,

Ar mīksteem seeriņeem,

Man atnāks Peter'deena

Ar mīksteem plāceņeem. 33221.

Peters Jāni pavadija

Līdz viņam kalniņam;

Tā sacīja vadidams:
Nāc atkal citu gadu,
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim. 33230.

Vakar Jāni saņēmām
Ar pušķeem, ar zeedeem,

šodeeniņu līgojam
Pee saldena alutiņa,

Šovakari pavadām
Ar Pētera lapiņām. 33232.

Jāņos gāju, Pēteros,

Sev arāja lūkotees.

Kad dāņos nedabūju,

Tad dabūšu Pēteros. 33106.

Jānišam zili svārki,
Peterami puspeleki,

Jānišam Rigā pirkti,

Peterami mātes austi. 33047.

Jānits kūla Peteriti

Avotiņa lejiņā:
Jānis svina svētu deenu,
Peteritis nesvinēja. 33053.

Jānišam zaļi svārki,
Peteram puspeleki.
Jānits savus zaļus svārkus

Pakar zāles galiņā,
Peters savus puspelekus
Eebāž salmu gubenī. 33044.

Jānits kūla Peteriti

Avotiņa lejiņā,
Ta Pētera vaina bija,
Kam Jāniti kaitināja:
Jānits zeedus salasija,

Peteritis izkaisija. 33054.
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Jānišam seevu vedu

Pašā Jāņa vakarāi,
Peterami sarunāju

Līdz citami rudeņam. 33046.

Jānišam balta seeva,

Ar seereem nobarota;
Peteram zila melna,
Pusē badu nomērdēta. 33039.

Es Jānitim seeru devu

Pa leelam gabalam;

Pēterim, tam eelaidu

Ar akmeni mugurā. 33034.

Jānitim maza seeva,

Dzīparota, maranota;

Pēterim leela, gara,

Pluskataina, kankaraina. 33041

Jānitim maza seeva,

Sīkajā sudrabā;
Pēterim leela, gara,

Dzīparota, maranota. 33042.

Jānišam skaista seeva,

Peteram vēl skaistāka:

Jānišam zeediņos,
Peteram sudrabā. 33048.

Jānišam skaisti zirgi,
Peteram vēl skaistāki,
Peteriša kumeliņš

Staļļa durvis dindinaja. 33050.

Jānits jāja Jānišosi

Pluskutainu kumeliņu,

Jāj Pēteris Peterosi,

Jāj gludeni noglauditu. 33052.

Zeedu, zeedu Jānits nāca,

Lapu, lapu Peterits.

Aiz Pētera lapiņām

Neredz Jāņa kumeliņu. 33074.

Zveedza Jāņa kumeliņis

Zeedošā lejiņā ;

Peter' ķēve atzveedzās

Zītariņa kalniņā. 33075.
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1 Jānits, Peterits,
Abi bija blēņu bērni:
Jānits govu slaucejiņš,
Peters ragu turētājs. 33035.

IV. Jēkaba deena, 25. jūlijā.
Ja Jānim starp ta daudzajeemepiteteem — zilgalvitis, platgalvi-

tis v. t. t.
— bija visvairāk minētais „zeedainitis", tad Pēterim tik

veens pats, proti, ~lapainitis". Bet tee veen jau pilnigi rāda, ka mums

še darišana ar dabas būtnēm, kurām veenai dots Jāņa Kristitaja un

apustuļa Jāņa un otrai apustuļa petera vārds. Tak ari neka vairāk,
kā tikai vārds. Saturs paleek viscaur tas pats vecais. Līgojamo nakti,
šo senlatveešu mistēriju, tak nevar nekādā sakarā vest ar Jāni Kri-

stītāju. Ta Jāņu dzeesma: „Paldees saku māmiņai, Kas man lika

Jānit' vārdā, Kad atnāca Jāņa deena, Visi mani daudzināja" (33163)

gan laikam cēlusēs iz Jāņu deenu turamā sprediķa. Dundagas māci-

taja Vridriķa Jēkaba Bankava sprediķu grāmata, kas izdota 1725. g.

zem nosaukuma ~Latviski svētdeenas darbi", izplatijās tautā gan savu

īso sprediķu dēļ tā, kā reti kāda cita grāmata. Tur iztulkoti Jāņu
deenas sprediķī visādi vārdi, no kam dabon eespaidu, it kā Jāņu deena

būtu vārdu došanai. Tad vairākās Jāņu dzeesmās Jānis, Pēteris un

Jēkabs minēti kā ~Deeva sulainiši" (33057) jeb kā ~Deeva zvej-

neeciņi" (33067 v. c). Te zīmējami bez šaubām trīs vispazīstamakee
Kristus mācekļi. Pēc veenas dzeesmās (33071, pēc kuras viņi visi

trīs brauc laivā zvejā, pee kam Pēteris rīkojas kā ~tīkla metejiņš",

Jēkaupskā „laivas īrejiņš", bet ~Tas Jānitis Deeva dēls, Tas guļ laivas

dibenā". Še, kā redzams, senlatveešu Deeva dēls, zilgalvitis, plat-

galvitis, zeedainitis, peelīdzinats pat Kristum, gulišam laivas dibenā.

Tak šeem Deeva „sulainišeem", ~zvejneeciņeem", kurus Kristus pa-

darija par cilvēku zvejneekeem, trūkst še viņu kristigee atribūti un

epiteti. Pr. p. pee Petera nav minētas viņa debess atslēgas un Jēkabs

nav vis saukts „Jēkabs Taisnais", bet „Jēkabiņš maizes vīrs" jeb ~maiz-

es devejiņš" v. 1.1. Tā tad še atrod tāpatsenlatvju dzeju, kurā dabas

būtnes pārkristitas. še redzams, ka viņi ir gada dccvi, peem. Jānus ir,

ari romeešu gada deevs.

Jēkabos vēl tagad manā dzimtenē sastopama kāda eeraša, kurai

ari, kā pee Jāņa, teurģisks raksturs. Pa Jēkabeem seen tiklab saim-

neeku kā saimneeka dēlu, kam Jēkabs vārdā, pee galda kājas; ja

nav to gadu laikā jauna maize, — tad seen ar striķenu, ja ir laikā

jauna maize, tad ar zīda linti. Te saimneeku Jēkabu jeb ta dēlu

Jēkabu uzlūko kā Deeva veetneeku, kā maizes devēju, ko cenšas caur

seešanu pee sevis valdzināt. It tāpat cenšas Spānijā pēc veca eera-

duma no Deeva labu ražu izspeest, apmētādami Deeva bildes ar sapu-
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vūšām apelzinam, ja šis auglis taī gadā nav bijis lāga izdevees. Te

visur iznāk uz to pašu, ko jau pee Jāņa seešanas redzējām: Es tevi

neatlaidīšu, eekams tu mani nesvētisi. Vispirmak nes rudzu svētibu

Deeviņš un Saule: „šķeeb, Deeviņi, rudzu lauku, Vai, rudzu lauku, Ar

pelēku mēteliti, Vai mēteliti." Jeb: ~Deeviņš gāja rudzu lauku

Rudzu rogu cepuriti. .." Un: „Saule brida rudzu lauku, Preekš-

autiņu pacēlusi: Kur nolaida preekšautiņu, Tur nolīka rudzu vārpa."

Un te Jēkabu jo gaiši dzeesmas rāda, kā šo seno deevibu veetneeku,

kā maizes devēju.

Vai, Jāniti zeedainiti,
Peteriti lapainiti,

Jēkaupiņš bagāts vīrs,

Atved meežus, atved rudzus. 33024.

Badu, badu Jānits nāca,

Vēl badaku Peteritis,

Jēkapiņš labs vīriņš,

Tas ar savu maizit' nāca. 33031.

Var.: Bērtulits vēl labāks,
Tas ar seevasprecešan'.

Jānits vīrs tukšais brālis

Tukšs pee mums veesos nāk,

Jēkabiņš labs vīriņš,
Pats ar savu maizit' nāk. 4.

Tukšs un nabags Jānits nāca,

Vēl tukšāks Peterits,

Jēkabiņš bagatneeks,
Tam rudziši, tam meeziši. 5.

Nāk Peters nabadziņš
Pee Jāniša nabadziņa;
Kad atnāca Jēkapiņš,
Tas atnāca ar maiziti. 6.

Peters, Jānis, Jēkupiņš,
Visi leeli leelijās;

Tikpat bija Peteram

Jēkupiņš jalūdzās. 7.

Bogots, bogots Joneits beja
Vēl bogotoks Pitereņš:
Joneits nesa sīra kuli,

Piters zoļu vazumeņu;

Jākubeņš vēlbogotoks,

Tys vad maizis
vazumeņu. 33032.
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Jānits nāca ar'zeedeem,

Peterits ar lapām,

Jēkabiņš maizes vīrs,

Tas atnesa tīru maizi. 33055.

Jānišam mēslu guba,
Peteram seena kaudze,
Jēkabam rudzu guba

Leelajā tīrumā. 33043.

Jānits deenu sasēdēja
Ar Jēkabu runādams,
Jānits skaita seenakaudzes,
Jēkabs savas rudzu kaudzes,

Miķelitis nokleedzas

Auzu kaudzes galiņē. 33060,1.

Jānis, Peters, Jēkabiņš

Kalniņā runājās,

Miķelitis klausijās
Auzu gubas galiņā. 4.

Kā katrai labibai un pat lineem ir savs jumis, tā ari rudzeem:

Bāleliņš pļāvejiņš,

Līgaviņa grābejiņa
Stāv baltā druviņā,
Kā Jēkabarudzu jumis. 28522.

Eita visi nu uz lauka,
Juma ķert tīrumā;
Kas saķers rudzu jumi
Tam būs laime citu gadu. 28.523.

V. Miķeļi, 29. zeptembrī.

Pavisam top četri kalendāru svētee ar Jāni salīdzināti. Tee ir

Jurģis, Pēteris, Jēkabs un Miķelis. No teem trīs jau esam tuvāk

aplūkojuši; nu tik jākavējas vēl pee ceturtā, kurš, kā šķeetams, stājas

ar virseņģeļa Miķeja vārdu še Laimas veetā, jo: ~Laima gāja auzu

lauku Auzu skaru mēteliti", kā ari citu kādu senlatveešu rudens ba-

gatibas deevibu veetā jeb šīs dzeesmās sacerētas pēc Jāņu dzeesmu

analoģijas. Jau dzirdējām, ka Jāņu mātei top kādā Jāņu dzeesmā

Miķelene preti statita, kura viņu bagatibā tālu pārspēj.

Visi tek skatitees,
Kur atbrauca Jāņumāte,

Ko tur eešu skatitees
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No ta plika cileciņa:
Veci praki mugurē,

Kārkla vīzes kājiņē.
Tad es eešu skatitees,
Kad atbrauks Miķelene:
Tai vizēs sudrabiņi 1)

Par visām atmatām,

Ta atveda meežus, rudzus,
Trīs kārtām gausibiņu. 33076.

Tad citās Jīņu dzeesmās daudzina pašu Miķeli, kuram ir auzu

kaudzes.

Jānits meta seenakaudzi,

Jēkabiņš rudzu kaudzi,

Miķelitis nosaucas

Auzu kaudzes galiņā. 33060,3.

Jānišam zaļi svārki,
Peteteram puspeleki,
Jēkabam rudzu lauki

Breedušām vārpiņām,

Miķelitis nosaucās

Auzu kaudzes galiņāi. 33045.

Miķelis nezdams virseņģeļa vārdu pēdigi izrādās bagātāks par

viseem četreem jau suminateem svētajeem. Viņam ir pilnigi rudens

bagatiba: meeži, rudzi, alus, plāceņi un tauks siveniņš. Par atnesto

bagatibu un gausibu tam zeedo gaili.

Miķeļam gaili kavu

Deviņeem cekuleem,
Lai tas man jaunu gadu

Rudzus, meežus audzināja. 33236.

Mīkalits Deevu lūdza,

Es peelūdzu Mīkaliti;2)

Mīkalits man atnesa

Putojošu alus kannu. 33238.

Ak tu sila Miķeliti,
Tavu saldu alutiņu:
Veenu malku nodzēros,
Visas krūtis nodimdēja. 33233.

Ak tu sila Miķeliti,

Tavu saldu alutiņu!

') Domājami še zirnekļu tīkli.

*) Te ir katoļu uzskats, pēc kura svētee ir starpneeki starp Deevu un cilvēku.
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Trīs graudiņi, sešas mucas,

Caur saknēm tecināts. 33234.

Miķelitis cāļus kava,
Gar uguni tekādams.

Es tev lūdzu, Miķeliti,

Atstāj veenu dzeedataju,

Atstāj veenu dzeedataju,
Otru pautu dējejiņu. 33239.

Brālit, tavu drošu sirdi,
Tavu drošu padomiņu:

Miķelī arti gāji, —

Atrod zemi sasalušu.

Sildeet alu Miķeļam,

Lai zemite atlaižas. 33235.

Miķelitis arti gāja
Ar dzeltenu kumeliņu,
Līze nesa launadziņu

Šņaukādama, raudādama. 33237.

Greeta, Greeta, sildi peenu,

Bērtuls gāja zemes art.

Ateet Bērtuls raudādams,

Atron zemi sasalušu. 1.

Nāc, Miķeli,istabā,
Dzer glāziti uz glāzites,
Ēd plāceni uz plāceņa,

Tad būs visi svētki pilni. 33240.

.čudi rudi,1 ) Miķeliti,
Vakar kavu siveniņu;
Paldees saku Miķeļam
Par to tauku siveniņu. 33241.

VI. Veļu laiks, garu laiks ari zemliku mēnesis.

Veļu, garu jeb deevaiņu laiks, ari zemliku mēnesis ~bija svētā-

kais laiks visā gadā. Tas ilga no Miķeļeem līdz Mārtiņeem. šinī

laikā kaut kurā sestdeenā māju saimneeks meeloja mirušo garus.

Nodomātam sestdeenas vakaram, kad gribēja „deevaines" svētit,

darija alu, kava kādu lopu gaļai, cepa plāceņus." Visas mājas mēsa un

tīrīja un no istabas izridaja nevajadzigās leetas. Bez tam izkuri-

nāja pirti, sanesa tur siltu un aukstu ūdeni un nolika uz lāvas gluži

jaunasslotas, ar kurām vēl neveensnebija pērees. Visi šee darbi bija

jāpadara, eekam saule nogāja. Līdz saule bija noreetejusi, tad saim-

')„Čudi rudi" ir laikam izsauceeni kā: „Eija paleija!"



184

neecē un meitas sāka maizi cept un ēdeenu vārit. Nedēļas četras

bija vajadzējis krāt veenas govs peenu īpašā traukā, kur tad eejāva

meežu miltu eejavu, ko garu vakarā izcepa maizei. Un tanī vakarā

nokāva aitu un vārija tās gaļu ar meežu putraimu mērcējamu putru.
Ēdeenu vārot sargatees bija, nosmēķēt sāli; gareem reeba, ja kāds

eepreekš ēdeenu baudija. Aitas eekšas vārija īpašā katlā. Kad viss

raeelasts jau bija gatavs, tad meitas apklāja ar baltu galdautu
leelo galdu; nolika uz ta zināmā kārtā vārito ēdeenu, cepto maizi.

Tad nāca saimneeks, peelēja kausu ar alu pilnu, eelika alū medu,

tad nolika kausu galda vidū, nostājās plānā, lūgdams:

~Pelekit', māmuļit', es tevi lūdzu,
Laid visus, kas reizi dzīvoj'ši šeitan

Un pee tevis nogājši veļos,

Laid, Veļu-māmiņa, meelotees šurp;

Nāc ari tu pate, ēd un dzer!

Tev saldu alutiņu eelēju kausā!"

Tad saimneece eelipinajusi divi sveces, nolika tās uz galda,
dzeedadama-sacidama:

~Veļu-mātes kārtiņa licin līka,
Manu baltu rotiņu kaltējot."

Un visi nu aizgāja gulēt. Kad gailis dzeedaja trešo lāgu, tad tik

visi cēlās kājās, mazgāja acis un diži kā mazi sēdās pee galda, mee-

lastu baudit. Tāds veens nostāsts par veļu meelošanu. Sk. Needr.

Vidv. XXIII., 308—35 un Latvju dainas V., 156. 1. p.

Ari Pumpura ~Lāčplēsī" sastopama veļu meeļošana. Ta noteek

še rijā, kas laikam aizrāda uz tam, ka še tamlīdzigi, kā pee igauņeem

dzīvojamā ēka un rija nav šķirtas . . .

„ Veļu laiks bija peenācis. Laimdota strādāja visu

Deenu pa kukņu, meelastu sagatavodama; šonakt

Burtneeks gribēja sagaidit Veļus un pameelot savu

Mīļo dvēseles, kuri caur nāvi šķīrušees bija. —

Lāčplēs's ar Koknesi ari strādāja: leelajā rijā

Sastūma ārdus, slaucija krāsni, tīrija klonu,

Un tad visas šās telpas pušķoja ozolu zareem,

Smalkām skujām un baltām smiltīm kaisija plānus.

Rija arveenu bij mīļākā veeta preekš visadeem mājas

Gareem: — krāsns bedrē dzīvoja rūķi, aizkrāsnē zemneeks;

Ļauneem kaimiņeem augšā uz rijas tupēja pūķis;

Zeemā, kad labibas kulšana beigta, tukšajās rijās

Stomijās pusnaktīs visādi mošķi, ķēmi un spoki.
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Šonakt viseem šeem mājneekeem bija jāatstāj rija,
Jāatdod veeta Veļeem, ceenigeem miroņu gareem. —

, Lāčplēs's ar Koknesi, tīrit un pušķot beiguši telpas,
Atnesa galdus un meldru krēslus un nolika rijā;
Laimdota apklāja tos ar smalkeem, baltajeem linu

Galdāuteem, uzlika siltus plāceņus, peenu un medu,

'Salika gaļas bļodas ar mīksti vāriteem kuķeem 1).

Burtneeks atvilka vaļā logus un peeslēja abās

Pusēs lubiņas, — Veļi lai varētu eeveltees veegli.
Vēlāki sanāca pils saime rijā un Laimdota, līdz ar

Citām jaunavām, nolika vilnas grozus un smalki

Sukātus linus pagaldēs; pee tam dzeedaja viņas:

"Augšlecite, Zemlecite,

Velces vilnas groziņā,
Velces vilnas groziņā.
Sēdees meldru krēsliņā! —

Velces veegli, Veļu-māte,
Manā tēvā rijiņā,
Lai pēdiņas nepalika
Baltā smilšu plāniņā! —

Es tev lūdzu, Veļu-māte,
Baudi mūsu meelastiņ',
Baudi mūsu meelastiņu,

Taupi manu augumiņ';

Taupi manu augumiņu
Kamēr mūžu nodzīvoš',
Kamēr mūžu nodzīvošu,

Tautu dēlu aplaimos'!" —

Tumsai metotees tika aizdegti skali un lāpas:
Visi palika kopā līdz pusnaktei; Burtneeks tad teica:

~Bērni, cita nu meerigi gulēt un nedarāt troksni —

Laižat man veenam še palikt, sagaidit mirušo ēnas!" —

Visi klusumā izšķīrās, katris meklēja savu

Dusas veetu un vēlējās netraucēt svētaju nakti."
—

53. v. 54. 1. p.

Tad Kr. Barons turpina Latvju dainu V. sējumā 156. un 157. 1. p.

par „deevai ru" svētišanu „Tiklīdz saule nogājuse, saimneece

sāka vārit ēdeenu. Pa tām starpām saimneeks saģērbās savās labākās

drēbēs. Kad ēdeens gatavs, saimneece eelēja kādu daļu traukā, ko

saimneeks trīs reizas nesa apkārt mājai un no tureenes uz pirti. Pirtī

') Grūsti meeži — zīdens.
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ēdeenu nolika uz galdiņa, eesprauda katrā pirts kaktā pa degošam ska-

lam un uzmeta uz krāsni garu. Tad saimneeks ar saimneeci apstaigāja

visus pirts kaktus un lūdza ~vecos" pee meelasta, teikdami: Eita nu

~veciši" pee vakariņām un neapsmādējat mūsu ēdeenu! Šo lūgumu

atkārtoja trīsreiz. Tad paši atstāja pirti, lai gari netraucēti meelojās.
Pēc kāda laika saimneeks gāja atkal pirtī un raidija nu ~veciš-

us" no pirts ārā, sacidams: Mēs jūs izpirinajām un pameelojām, cita

nu veseli līdz citam gadam. Novēlat mums šo gadu visu labu, tad

citu gadu mēs jūs jo bagatigi uzņemsim un meelosim. Pee tam iz-

čamdija visus pirts kaktus, lai neveensno gareem neaizmirstos pirtī.

~Vecišus" aizraidījuši, apskatija ēdeenu, vaj tas aiztikts, vaj

~vecee" no ta ēduši; aplūkoja ari'slotas, vaj tās valganas, vaj ~vecee"

ar tām pērušees. Ja ēdeens leekās aiztikts un slotas valganas, tad

ta laba zīme un gari cilvekeem labvēligi; ja otrādi, tad gari par

kautko uz cilvekeem dusmigi un no teem kāda nelaime gaidāma.

Ēdeenu nesa no pirts uz istabu, kur tad visi māju ļaudis turēja

kopā vakariņas. Pirms garu pameelošanasneveensnedrīkstēja ēdeenu

aiztikt, nedz smēķēt; kas to darija, tam vaj nupašam, vaj viņa lopeem

uzkrita kāds ļaunums.
Kas to vakaru no ēdeena atlikās, to paglabāja pirts, vaj rijas

augšā un apēda nākošā rītā preekš saules lekšanas. Svešeem, citu

māju ļaudīm, no šī ēdeena nedeva.

Daži pagatavoto veļu ēdeenu nesuši ~vecajeem" uz mežu un

nolikuši to tur uz kāda resna celma, vaj uz leela akmeņa, vaj zem

kāda leela veca koka." Sk. ~Latvju dainas" V., 156. un 157. 1. p.

šī dvēseļu meelošana nav nekas cits kā zeedošana aizgājušo

dvēselēm, gareem. Par tam visvecākās uzrakstitās ziņas mēs sasto-

pam pee Prūsijas leelkunga valsts virspreestera Jāņa Malecki (lat.

Maeletius) Liekā, kurš savā vēstulē Karalauču univerzitates rekto-

ram G. Sabinum 1551. g. ziņo vairāk novērojumus par māņtici-

gām tautas eerašām Mazurijā, Prūsijas Leetavā un Zamzemē. Tad

Hieronvm. Maeletius 1563. g. izdevis ~libellus dc sacrificiis et idolatria

veterum Borussorum Livonum aliarumque vicinarum gentium per

Joannem Maeletium." Šo grāmatiņu, tad J. Laskovska novēro-

jumus, ko šis kā mērneeks žemaitē bija sakrājis un rasi ari

zemeešu izloksnē 1547. g. no M. Mosvidius apstrādāto Katechismu

pazinis, kā avotus izleetodams Jānis Lazickis kompilējis, sasta-

tījis savu rakstu ~dc diis Samagitarum", kļuvis pazīstams zem no-

saukuma ~Joh. Lasicii Poloni Dc Diis SamagitarumLibellus", sacerēts

starp 1579. un 1582. g. šai grāmatiņā, kura no jauna . izdota no

Berlines docenta V. Mannhardta un A. Bielensteina Rigā 1868. gadā.

lasāms (90) 13. 1. p.: Vielona Deus animarum, cvi tum oblatio offertur,
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cum mortui pascuntur, dari autem ill i solent frixae placentulae,

quatuor locis sibi oppositis, paullulum discissae, eae Sikies Vielonia

pemixlos') nominantur. Tad (92) 15. 1. p. stāv: Skrierstuvves festum

est farciminū, ad quod deum Ezagulis ita vocant: Vielona veļos atteik

musmup vnd stala. Veni, inquit, cum mortuis, farcimina nobiscum

manducaturus. Skerstuves ir cūku kaušanas laiks, kad ari rudeni

desas taisa, kur aicina deevu Ežaguli: Velonē su velēms ateik

munsup unt stala. Veloni ar veļeem atej pee mums uz galda.
Narbutts savā ~Mitologia Litevvska" 314. 1. p. šo veetu izskaidro tā,

ka še lūdzot nāves deevu, palaist ēnas iz mūžiga meera klēpja,
ka tās uz brītiņu varētu pee dzīvo meelasta klāt būt." Tā ka tumuli

paganorum vecākos senrakstos daudzkārt top saukti par robežu

ežām, tad ~Ežagullys" teek izskaidrots kā sinonims latv. zemlikam

(zemliķim), zemlika mēnesim. Tā ka pēc augšā peevesteem aprak-

steem uz veļu meelošanu kādu lopu kauj, tad gan nevarēs

Laskovskim pārmest, ka tas sajaucis cūkukaujsvētkus ar veļu mee-

lošanu, kā to vēro Mannhardts.

Pēc P. Einhorna XVII. gadsimtenī latveeši saukuši oktobri par

~Wālla-Mānes" jeb ~Semlicka-Mānes". šis nosaukums nākot no tam,

ka viņi pēc sava māņticibas paraduma meelojot mirušo dvēseles,

tās izsaucot no kapeem. šī miroņu peemiņa turpinotees 24 deenas,

ko saucot par ~Deeva-Deenām"2). Pēc šī paša Einhorna ziņām šis

garu laiks sācees no Miķeļa deenas un turpinajees līdz Sīmaņa un

Juda deenai, t. i. līdz 28. oktobrim:!). Vēl sīkākas ziņas par dvēseļu
meelošanu pee latveešeem Einhorns pasneedz savā rakstā

~Reformatio gentis Letticae m Ducatu Curlandiae". Rigā, 1636. g.

7. nodaļā „Von Seelen Speisen"4 ). Mirušo peemiņas laiku saucot

par veļu laiku („Wellalaick") jeb zemliku („Zemlicka"). Lat-

veeši negribot atsacitees no sen-senās eerašas, meelot mirušo

vecāku un senču dvēseles, būdami pārleecinati, ka citādi eestās ne-

augliba un dārdziba
.. .

Und es wird dieselbe Zeit im Herbst noch

diesen Tag nicht allein fleissig m acht genommen, sondern auch

so heilig gehalten, dass sie m der Zeit nicht gern das Getreyde

dreschen, fūrgebende, dass dasselbe, was alssdann gedroschen

wird, zur Saat nicht dienlich sei, weil es nicht aufkommen oder m

der Erde kienen sol, denn die Seelen lassen nicht zu, dass es auf-

komme, weil es m solcher heiliger Zeit gedroschen."

') Sikkes Velonei pamēgstios, Velonai (Veļu mātei) patīkami plāceņi.

') Historia Lettica, pag. 24. (Dorpat. 1649). Scriptores rerum Livonicarum

11, 587 1. p.
, ,

») Widerlegung der Abgotterei und nichtigen Aberglaubens, so vorzeiten auss

der Hevdnischen Abg6tterey m diesem Lande (t. i. Kurzemē) entsprossen . .Riga,

1627; pag. 38 (Scriptores rer. Liv. 11, 645. L p.

4 ) Script. rer. Liv. 11, 630. 1. p. v. t.
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Taī pašā gadsimtenī ziņo ari prof. J. A. Brands4) par veļu mee-

lošanu nodaļā par latveešeem sekošo: ~Dannenhero etliche unter

ihnen gar heimlich den 4. Jan. St. N. auf aller Seelen tag, einen īangen
tisch mit ihren gewiihnlichen besten speisen versehen, m einer ver-

schlossenen stube anzurichten pflegen, sagend m ihrer sprach:
Mūs si weezāke dwēsely meiāmi, das ist: Wir speisen der Voreltern

Seelen. Gehen darauf hinauss, lassen die speise die nacht ūber stehen.

Morgends wird die thūr wiederumb geiiffnet, finden sie nun obgemel-
dete speisen ohnverzehret, deuten sie es vorein sonderbahresglūck und

segen ihren frūchten, viehs und dergleichen; wo nicht, befiirchten

sie sich hefftig eines kūnftigen Unglūcks, das ihr vieh, ācker und

dergleichen ūberfallen werde."

Tas puslīdz saskan ar agrāk stāstito ar to starpibu, ka, kamēr

pēc Branda ir laba zīme, ja ēdeens ir „ohnverzehret", —
tamēr pēc

Barona ir „ta laba zīme un gari cilvekeem labvēligi," ~ja ēdeens leekās

aiztikts" . .
.

Julius Lipperts sneedz savā grāmatā~Die Religionen der europai-

schen Culturvolker, der Litauer, Slaven, Germanen, Griechen und

Rbmer, m ihrem geschichtlichen Ursprunge" (Berlinē, 1881) — ziņas

par dvēseļu kultu, veļu meelošanu pee leišeem. Pa preekšu viņš ziņo

par tam, ko šaī ziņā atradis pee poļu dzejneeka (Novogrodekā dzi-

muša leiša, miruša 1855. g.) Mickiewicz'a. šis slavenais rakstneeks

ņēmis savam pirmajamepiskajam darbam, kas palicis fragmentā, par

veelu dvēseļu meelošanu, kā ta pēc viņa peespraustām peezīmēm zem

nosaukuma ~Dziady" (Senči) bija Leetavā un Polijā vēl viņa laiku

parasta un šodeen vēl peekopta. šī veļu meelošana noteek naktī

kapsētu tuvumā. Tur sapulcējas zemneeki, nezdami līdz ēdeenu un

dzēreenu, sarīkodami meelastu, pee kura aicina mirušo dvēseles,

ticēdami, ka viņi tā caur baribu, dzēreenu un dzeesmām sagādā

dvēselēm veeglumu šķīstišanas - ugunī. ~še," saka Lipperts, ~izņem-

ot veenigo kristianizeto vārdu (šķīstišanas - uguns), ir mūsu preekšā

visvecākais dvēseļu kults savā visveenkāršakā un tīrākā veidā. Tā tad

dvēseles dzīvo, dzīvo trūdošo meesu tuvumā, tās preecajas un

tām noder ēdeens, dzēreens un līgsmošanās; tāpēc tās aicina no

viņu sēdekļeem uz kopēju sapulces veetu un viņas še peedalas pee

meelasta un satiksmes." Lipperts atrod še ~pagānisku" zeedošanu tās

viskailākā veidā.

Tad Lipperts pasneedz vēl grafa Krasinski (f 1859) rokraksta

ziņojumu. Pēc ta izpletees šis pats kults ārpus Leetavas un Polijas

.«) Reisen durch die Marek Brandenburg, Preussen, Churland, Liefland, Pless-

covien, Gross-Naugardien, Tweerien und Moskovien (1673. un 1674. g.) heraus-

gegeben von H. Ch. von Hennin. Wesel 1702, pag. 81.
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ari uz Baltkreeviju. Te galvenākais ir sekošais: Pēc saules reeta

ļaudis sapulcējas un sadaļas četros baros. Pirmajā salasās precetee
vīri un seevas, otrajā — atraitņi un atraitnes, trešajā — jaunekļi un

jauriekles, ceturtajā — bērni, šee bari no visvecākā vesti dodas no-

peetnas dzeesmās dzeedadami upmalā, kur uzsista skatuve. Tās malā

uz ūdens pusi stāv muca ar degošu veelu, kura aizdedzināta apgaismo
visu apkārtni. Sirmais vadonis kāpj skatuvē, nometas ceļos, krustojas

un atkal peeceldamees māj ar pirkstu uz četrām pasaules pusēm,

peesaukdams diktā balsī senču dvēseles, lai tās žēligi uzlūko

savus pēcnācējus (un lai pee Deeva par teem aizlūdz, ka Tas viņeem

nozeegumus un grēkus nepeelīdzina, ka viņeem pēc nāves debess

vārti atvērtos un tee savus tēvus līgsmi atkalredzetu).

Tad uzstājas skatuvē četri jaunekļi un četras jaunekles, kas lēj
iz traukeēm pret visām četrām pasaules pusēm alu, brandvīnu,

peenu un medu un noleek maizi un visādus ēdeenus uz grīdas. Tad

tee sasneedzas rokas un dej raudu dzeesmās dzeedadami ap nolik-

tajeem zeedeem. pēc dejas met jaunekles vaiņagus un puķes upē.

Pēc tam to pašu cēleenu uzved atraitņu koris, tāpat pa četreem un

četrām uzstādamees skatuvē. Pēdigi dabon vecākais vaiņagu,
pītu no kapu puķēm un met to ūdenī, acis tikām aizmigdams, ikam

straume to tiktāl aiznesuse, ka vairs to neredz, šis vaiņags veltits

pēdējai mirušai jaunavai.

Tad skatuvi noārda, ļaudīm saucot: ~Deezgan jūs ēdušas,

deezgan jūs dzērušas, mīļās dvēselites, dodaitees atkal atpakaļ savās

veetās!" Skatuves kokus sakrauj sārtā un aizdedzina un jaunekļi

un jaunekles deij ap to pēc sēri patīkamām meldijām. Ļaudis izklīst

gar krastu, ēd un dzer, kas atnests līdz, un šis meelasts eet līdz pir-

majeem gaiļeem, kur tad viss troksnis norimst, ļaudīm steidzigi atstājot
to veetu, kur svinēja savu mīļo mirušo peemiņu.

šī ziņa daudzējādi papildina agrāko, bez ka tai kautkā runātu

preti. Tik veena veeta, kā šķeetams, nav īsta un leekas jau esa?n

kristianizeta, kur greežas pee dvēselēm pēc aizlūguma pee Deeva

un nelūdz viņas, lai tās cilvekeem ir žēligas un palīdz. Viss cits

saskan pilnigi. Dvēseles 1) aicina, 2) ar ēdeenu un dzēreenu meelo,

3) ar puķu veltijumeem dzeesmām un deiju eepreecina; bet nu 4)

peenāk klāt tas, kas tikpat latveešu kā rītaziatu eerašā uzglabajees,

proti, veļi top pēc pameelošanas it stingri aizsūtiti projām savā veetā.

Šis ceturtais cēleens saskan ari pilnigi ar latveešu paņēmeenu, kad

pēc veļu projām raidišanas ~izčamdija visus pirts kaktus, lai neveens

no gareem neaizmirstos pirtī." Tas ar' it uz mata saskan ar japāņu

eerašu, dvēseļu svētkus izbeigt ar eelūgto dvēseļu svinigu izdzīšanu
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ar slotām un troksni. Tas ir ari nepeeceešams preekš nama un ceema

meera. Kāda atpakaļ palikuse dvēsele varētu sākt spokotees.
Te ir, kā redzam, tas pats dvēseļu kults, ta pate veļu aicināšana

un meelošana, kā mēs to atradām pee Lazicija, Einhorna, Brarida un

jaunākos pašu latveešu avotos, tik vairāk dramatizēts un izpušķots,

kurš satur tak vecākas parašas gaišu rudimentu
— gaiļu dzee-

dašanu 1 )-"

Par veļu meelošanu Latgalē peeved dažas ziņas E. Volters.

Marinauzenes pagastā latveeši ejot kapsētās un izraudzītās veetās,

mirušus peeminet, mišas turēt, lūgt, aicināt, meelot, meelotees un uz-

dzīvot 26. oktobrī, kuru deenu tur sauc ~Meitruški", t. i.

Ludzes apriņķī, Zvirgzdenes pagastā veļu meelošana noteekot 2. no-

vembrP).

Kas nu ir Veļu māte?
—

Par to mums i,r it leels daudzums dainu,

kuras sneedz mums ziņas par viņas dabu, viņas darbibas aploku un

viņas dažadeem vārdeem. Ta ir savā prozaiskā nozīmē nāve.

Ne viseem Laima taisa

Labu veetu maliņā;
Citai Deevs, Laima taisa,

Citai taisa Veļu māte. 9246.

Tā sacija tis puisitis:
Tei meitiņa mani gaida!
Lai tev' gaida Veļa māte,

Es gan tevi negaidiju. 10735.

Tautu dēls leelijās:
Cerē mani tautu meita.

Cerē tevi Veļa māte,

Es gan tevi necerēšu. 10789.

Citas meitas godagaida,
Kāda goda es gaidiju ?

Es gaidiju Veļu mātes

Ar kurviti atbraucot. 10999.

Jaunas meitas, jaunas seevas,

Eita Laimes lūdzatees;

Vecās vairs nebēdājat,
Jums jālūdz, Veļu māte. 11866.

Laime mani aizmirsuse,

Veļu māte eegādajse:

*•) Sk. J. Lippert, Die Religionen etc. 70., 71. un 72. 1. p.

') Demetrius, laiks, kurš krīt starp 18. un 26. oktobri, ko svin kā mirušu

vecāku peemiņas deenu.

3 ) Sk. Marepiajībi an» 3THorpacj)iH JlaTbimcitaro n.ieMeHH BHTe'cKofl ry6epHiH. Cahkt-

ueīep6yprb. 1893. 93. 1. p.
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Vīram seevu nokavuse,

Man veetiņu taisidama. 22194.

Trīs vasaras Veļu māte

Mcd's plāceni plikšķināja.
Ēd tu pate, Veļu māte,

Vēl es gribu padzīvot. 27411.

Veļu māt, mēra māt,

Parādees sapenā,

Vaj ir veegla dusēšana

Baltā smilšu kalniņā. 27414.

Nākamā daina min parašu — mirušā, nelaiķa, cisas un drēbes sa-

dedzināt, lai neizvazatu slimibu.

Dūmi kūp purvmalā,
Kas tos dūmus kūpināja ?

Veļu māte kūpināja,
Bēdu drēbes dedzināja. 27429.

Zināms, tik speesti un ar skumjām gatavojas uz bēru goda
svinēšanu :

Es ta goda negaidiju,

Nevelēju galdautiņu;

Veļu māte, ta gaidija,

Ta velēja galdautiņu. 27432.

Cep, māmiņa, kukuliti,

Veļos mani vadidama,
Ko meelošu veļu bērnus

Par vārtiņu vērumiņu. 27434.

Cep, māmiņa, baltu maizi,

Enģelišos vadidama :

Gaida mani Deeva bērni,

Debess vārtus atvēruši. 1.

Cep, māmiņa, bēru maizi,

Izcep man kukuliti;
To es došu enģeļam
Par vārtiņu vērumiņu. 3.

Cep, māmiņa, baltu maizi,
Vadi mani smilktainē,

Ko meelošu veļa bērnus

Veļa vārtu vērejiņus. 2.

Cep, māmiņa, kukuliti,

Uz kapsētu palaizdama,

Ko man doti kapmātei

par vārtiņu vērumiņ'. 4.
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Cep, māmiņa, kveešu maizi,

Aizved mani veliņās,
Pameelo Veļa māti

Veļa vārtu vērajiņu. 6.

Cep, māmiņa, kveešu maizi,

Veļās mani vadidama;
Ne tu maisi, ne tu cepsi
Vairs manā mūžiņā. 27435.

Ej gulēt, Veļu māte,

Neklauvēji nama dores,
Lai gul mana māmuļite,
Ceetu meegu aizmiguse. 27440.

Ej gulēt, V ēja māte,

Neklabini nama durvis;
Mana veca māmuļite
Namā gula launadziņu. 27438.

še, ja nav visnotaļ abas mātes — Veļu māte un Vēju māte sa-

jauktas, — tad zem „Ceetu meegu aizmiguse" jāsaprot ~nomiruse

māmuļite," kuras līķi nakti pirms bērēm vāķē, sūtot projām gulēt

Veļu māti, kura jau savu bēdigo darbu padarijuse.

Uz kapsētu braucot:

Ei, bagāta Veļu māte,
Taisi slaidas ragaviņas!
Kur tu mani pašu liksi,

Kur tās manas lupatiņas (v. grabaži-

ņas)? 27454.

Ai, ai, Veļa māte

šauras tavas kamaniņas!
Kur tu mani pašu liksi,
Kur tās manas lupatiņas? 1.

Pee kapsētas vārteem nelaiķi sagaida Veļu māte un veleneeši

(ari enģeliši) :

Vai, lūdzama Zemes māte,

Dod man kapa atslēdziņu,
Lai es varu kapu slēgt

Preekš tās vecas māmuļites. 27519.

Kapu māte, kapu māte,

Dod man kapu atslēdziņu,

, Lai varēju sav' meitiņu
Glabāt smilkšu kalniņā. 1.

Saules meita, saules meita,
Dod man kapa atslēdziņu,
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Man jaeet kapu slēgt

īstajam bāliņam. 2.

Kapu māte, kapu māte,

Atdod kapa atslēdziņu
Lai eevedu bāleliņu

Raženo pulciņā (v. Rožaināi dārziņā).
27522.

Kur, māmiņa, tu tecēsi

Ar uguns vāceliti ?

—Veļu māte aizmiguse,

Uguntiņa izdzisuse. 27523,1.

Kur tecēsi tu, meitiņa,
Ar uguns vāceliti ?

— Kapu māte aizmiguse,

Uguntiņa izdzisuse. 2.

Ormaniti, ormaniti,

Dzen garāki kumeliņu,

Veļu māte sasaluse,

Dobes malu staigājot. 27525.

Tētiņš saka uz dēliņa:
Dzen drīzāk kumeliņu,

Enģeliši nosaluši

Pee vārteem stāvēdami. 2.

Rokat mani preekš pusdeenas,
Pēc pusdeenas nerokat:
Pēc pusdeenas leļu bērni

Sarausuši uguntiņu. 27526.

Rokat mani preekš pusdeenas,
Pēc pusdeenas nerokat,

Pēc pusdeenas veļu bērni (v. —
Deeva

bērni)

Veļu vārtus aizvēruši. 27527.

Debess vārtus aizvēruši. 1.

Rūšu māte, Veļu māte,

Ved bāriņu galiņā!

Drīz gulēt man jaeet

Baltā smilšu kalniņā. 27528.

Salna, ragana, nokoda

Manus saldus āboliņus;

Veļu māte peevīluse
Manus daiļus bāleliņus. 27529.
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Miroņi dzeed līķi sagaididami

Gaidi, gaidi, Veļu māte,

Nu nāk tava gaidāmā
Melleem rāvas rindakeem,
Triniteem palageem. 27530,1.

Trīs deeniņas Veļu māte

Kaļķu cepli kurināja,

Kaļķu cepli kurināja
Mcd's plāceņi cepināja,
Mcd's plāceņi cepināja,
Jaunu veesi gaididama. 27533

Trīs deeniņas nāves māte

Kaļķeem krāsni vitejusi

Kaļķu maizi izcepusi,
Jaunu veesu gaididama. 1.

Trīs vasaras Veļu māte

Kaļķu cepli kurināja;
Nu peevīla mūs' tētiņu
Armaizites gabaliņu. 2758.1.

Smilšu māte, Veļu māte

Nomānija manu meitu:
Eelikusi meda krūzi

Pašā dobes dibenā. 27536,3.

Veļa māte vīlejiņa
Mani jaunu peevīlusi:

■ Eelikusi mcd's podiņu
Manas dobes dibinā. 6.

Viltenica Veļu māte

Dažu labu peevīluse:

Izcepuse mcd's plāceni,
Eeleek dobes dibenā. 7.

Veļu māte preecajas

Kapa virsū dancodama,

Redzej' manu augumiņu
Trīm bēreem važojam. 27538.

Veļu māte preecajas

Kapa virsū dancodama,

Redzej' manu māmuliņu

Skaistu, baltu novedām. 27539.

Veļu māte preecajās,

Kapa virsu staigādama:
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Man nomira jauns bāliņš,
Tam paņēme līgaviņu. 27540.

Veļu māte preecajas,

Kapu virsū dancodama:

Gan dēliņu arajiņu,

Gan meitiņu malejiņu. 27537.

Pret Veļu mātes breesmigo varu greežas cilvēks ar lūguma pee

Deeviņa:
Dar' Deeviņu, zelta sētu

Visgarami jūras malas,
Lai nevar Veļa māte

Visu zemi zēģelet. 27683.

Un bāleliņi cenšas deijā atrast remdejumu par veļos aizgājušo

brāliti:

Greež dancāt bāleliņi
Tā leelā (v. Leelajā) žēlumā,

Eedevuši sav' brāliti (v. bāliņu)
Zemes mātes meitiņai.

Var.: Veļas mātes meitiņai. 27699.

Grūt' manam bāliņam
Šo naksniņu pārgulēt:
Nav eerasta Veļu māte,

Ne veetiņa eesildita. 27707.

Kas manai māmiņai

Šovakar cisas taisa ?

Veļu māte cisas taisa,

Zīda klaja paladziņu. 27713.

Kas tur daiļi gavilēja

Kapu kalna galiņā?

Ta māsiņa gavilēja,

Veļu govis ganidama. 27714.

Bet Veļu māte dara reizām ari labu, meitām veetu taisidama:

Laima meitas aizmirsusi,

Veļu māte eedomaj'si:
Vīreem seevas apkāvusi,
Meitām veetu taisidama. 27726.

Bet: Veļa māte, Veļa māte

Kara darbus pastrādāja:
Citam ņēma mīļu draugu,
Citam mīļu māmuliņu. 27771.
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Augsta kalna galiņā;

Daskrējuse Veļa māte,

Nojem cauņu cepuriti. 27804.

Kapu kalna kārkliņi
Līcin līka,
Mūsu tēva rotiņu

Kaltējot. 1.

Veļu mātes kārtiņa
Līcin līka,

Līziņas rotiņas

Kaltējot.

Tur bija sagšiņas,
Tur paladziņi,
Tur bija zeķites,
Tur cimdiņi. 27782.

Leetiņš lij, saule spīd:

Veļa māte kāzas dzēra.

Veļu bērni dancodami

Dzelzes kurpes noplēsuši. 27799.

Veļu māte ir bagāta, varena. Ta var palīdzēt. Tā tad pee viņa»

greežas rijēju, ņesaņķu kungu strādneeki savā nedeenā:

Strādaj' deenu, strādaj' nakti,

Nevar kungus peebarot;

Ai, bagāta Veļu māte (v. mēra māte),

Palīdz kungus peebarot. 31363.

Tas ir: Ņem viņus projām, tad mums būs meers. šī varenā,

bagātā māte, kuras kārtiņa līcin līkst no daudzajām mantām, ir ari

bagāta ar daudz vārdeem. Ta ir: veļu māte, veļa māte, zemes māte,

kapu māte, kapa māte, rūšu māte, smilšu māte, mēra māte, nāves

māte. Tai ir ari, kā jau episkā dzejā, epitheta ornantia, jebšu ne

visai glaimu pilni, kā : „peleķite", ~vīlejiņa", ~viltenica" un pat,,maita",

ar ko apveltīta ~nāves māte". Tā kā Veļu mātes uzturas veetu min

~augsta kalna galiņā", tad viņa ari dabujuse starp viseem vārdeem

to visspožāko — Saules meita.

Ar veļeem, veleneešeem, veļu bērneem, Deeva bērneem, eņģeii -

šeem esam jau pee Veļu mātes pa daļai eepazinušees. Tās ir mirušu

dvēseles1 ). Še tikai vēl dažas dainas par tām.

') Apzīmētas ari par „augšleciti", „zemleciti".

196
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Māmuliņa, māmuliņa,
Tavs bērninis vairs nebūšu:

Tikko acis kopā gāja,
Tūlit veļi aicināja. 27364.

Pūt, eņģeli, vara tauri,
Lai skan visa pasaulite,
Lai dzird mani īsteneeki,

Lai nāk mani pavadit. 27430.

Visi gailiši dzeedeet,
Deenasvidu saņemdami;
Visi radiņi nāceet,

Nomirušu pavadit! 27431.

Visi gaileši dzīdīt,
Dīnavvdu palaizdami,
Visi radeņi nocit

Man' veļos vadedami. 3.

Šonakt bija tev, māmiņa,
Gulēt veļu pavārtē:

Veļa bērni apguluši,

Veļa vārtus aizslēguši,
Ta bērniņu pašu vaina,

Kam tik sebu izraidija; 27531.

Leetiņš lija saulitē:

Veļaneeši kāzas dzēra,

Veļaneeši kāzas dzēra

Augstajā pakalnē.
Man nomira jaunsbāliņš

Vaj tam veda līgaviņu? 27798,5

Leetiņš lija saulitē:
Veleneeši kāzas dzēra.

Mans bāliņš jauns nomira,

Veļās ņēma līgaviņu. 27798.

Leetiņš līst saulitē:
Veļaneeši preecajas.
Man pašai brāl's ar māsu,

Tee kopā kāzas dzer. 6.

Ar sauliti leetus lija:

Saules meita kāzas dzēra.

Mans bāliņš jauns nomira,

Tam paņēma līgaviņu. 27798,1.

Leetus lija saulitē:
Veleneeši kāzas dzēra.
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Ja esbūtu tās kāzās,
Man sadegtu lindraciņi. 27800.

Kā pate Veļu māte, Saules meita, dzīvo augstā kalnā, tā ari veļi:

jo:

Trīs deenas Greetiņa kumeļu kala.
Lai var uzkāpt Velišu kalnņ. 27532.

Kā jau dzirdējām, veļi, veļu (v. Ielu) bērni grib būt meelojami
ar baltu maizi, kveešu maizi, kukuliti . . . un Jāņu nakti tse uzbrūk,

līdzigi Jodu mātei, paparditei:

Ei, svētā papardite,
Ka raudāji Jāņunakti ?

Kā man bija neraudat,

Veļaneeši (v. Veleniši) zeedus rāve.

Var. Jodu māte zeedu rāve. 32408.

VII. Mārtiņa deena, pēdejā peeguļas un ganu deena.

Baznicas vēsture pazīst vairāk Mārtiņus. Kurš no teem nu ir

devis savu vārdu šai latveešu pēdējai peeguļas un ganu deenai? Ta-

gadējā Mārtiņa deena, kas apzīmē Lutera dzimumdeenu 10. novembrī

(1480. g.), ir jaunāka laika apzīmējums, kamēr mūsu Mārtiņu
dzeesmās ir bez šaubām daudz, daudz vecākas, nezdamas, neskatot

uz kristigo vārdu, mvtisku raksturu. Tas Mārtiņš, ko šīs dainas dau-

dzina, var atkal veenigi būt katoļu svētais, kurš dzīvoja 4. gadsim-

tenī, bija 375. g. Turas biskaps, kura deenā, 11. novembrī, ēda Mār-

tiņa zosi, kā tas vēl tagad parasts. Kā Ūsiņš, Jurģa deena ir pirmā

peeguļas un ganu deena, tā Mārtiņi (ari Miķeli) — pēdējā peeguļas

un ganu deena. Ko Ūsiņš — Jurģis uzsāk, to Mārtiņš nobeidz. Abi

ir dažā ziņā stipri līdzigi: abi viņi parādās par zirgu un bišu pa-

troneem, kopejeem sargeem; abeem zeedo gaili un abeem veltitās

dainas ir pa labai daļai tīri varianti. Tā par peemēru:

Ei, Mārtiņ, labais vīrs,

Baro manuskumeliņus,

Sukādams, barodams

Sēstees siles galiņā. 30209.

Mārtiņš stāvu slaisti jās

Mana staļļa pakaļā.

Izsukājis, izbarojis,
Sēdees siles galiņā. 1.
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Mārtiņam pilns stallit's

Sirmu, bēru kumeliņu.

Es tev lūdzu Mārtiņ brāl,

Dod man veenu ceļa zirgu. 30219.

Ai, Mortin, labais veirs,

Baroj munu kumeliņu

Lai ceļā napalīk

Kunga dūts vazuminš. 30210,

Mārtiņš (v. Miķel's) stāvu slaistījās

Mana staļļa pakaļā.

Ej, Mārtiņ (v. Miķel) stallitee,

Baro labus kumeliņus. 30226.

Mārtiņš atrībinaja,

Aizrlbinaja,

Pakāra mēteli

Zobiņa galā. 30222.

Eit' ārā,eitārā,
Kas ārā rībināja?

Mārtiņš savus kumeliņus
Uz istabas dancināja. 30212.

Kas skanēja, kas žvadzēja

Avotiņa lejiņā?

Mārtiņš savus kumeliņus

Eemavos žvadzināja. 30211.

Mārtiņam gaili kāvu

Deviņeem cekuleem,

Lai tek mans kumeliņš

Deviņeem celiņeem. 30216.

Ūsiņam gaili kāvu,

Deviņeem cekuleem,

Lai tek manis kumeliņis

Deviņeem celiņeem. 1.

Mārtiņam gaili kavu

Deviņeem cekuleem:
Tas baroja, tas sukāja
Manus bērus kumeliņus. 30217.

Mārtiņam gaili kavu

Deviņeemi cekuleem;

Jurišam brālišam

Ūsiņš pirka kumeliņu. 30215.

Miklavā gaili kavu

Deviņeem nadziņeem;
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Miklavā zirgu pirku

Deviņeem eemaukteem. 30227.

Mārtiņami vīzes pinu,

I(r) aukliņas darināju,

Mārtiņš manas govis gana

šo garo vasariņu. 30220.

Kā redzams, mēs sastopam ari galvenā šīs svinamās deenas va-

roņa, Mārtiņa, daudzināšanā eepītus agrāko svinamdeenu varoņus, kā:
Juri (Jurģi), Ūsiņu, Miķeli un Miklavu. Ari no varoņeem, no svēta-

jām še sastapsim veenu, proti, Katrinu. Dažos hymnos Mārtiņam
ir Jēkaba epiteti ~labs vīriņš", ~bagāts vīrs" un veenā — pilnigi šī

raksturs:

Mārtiņš bija labs vīriņš
Aiz viseem vīriņeem:
Ni ruden, pavasar,

Pašā maizes laiciņā. 30223.

Mārtiņu daudzina salīdzinot ar Katrinu :

Mārtiņš labs vīrs

Vērsi kava vakarā;

Katriņa badastakle (v. ragana, ģada-

cūka, sliktule)

Vistu (var. desu) cepa pelnos. 30225.

Mārtiņš labs vīrs,

Vērsi kaun rijā;

Katrīna, mīžiņa,

Vistu cepa pelnos. 33246.

Pa Mārtiņeem ir, zināms, tumšs laiks. Tam atbilstot zeedo melnu

vistu, kā peederošu melnai naktij.

Devu devu Mārtiņam,
Ko es biju solijusi:

Melnu vistu kankarainu

Ar viseem nadziņeem. 30211.

Ja tomēr vajadzigs tumsā gaismu dabūt, tad zeedo Mārtiņam sar-

kanu gaili, uguns zimbolu, jeb gaili sarkanām kājiņām:

Mārtiņam gaili kavu

Sarkanām kājiņām,
Lai guntiņasnevajaga,

Kumeliņus barojot. 30218.

Es savam Mārtiņam

Sarkanaju gaili kavu,

Lai guntiņasnevajdzeja,

Kumeliņus barojot. 1.
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Jeb peesauc Uguns-māti, solot tai zeedot "baltu vistu ar viseem

cālišeem.

, Dedzi, dedzi uguntiņa.
Tu nezini, ko es došu :

Es tev došu baltu vistu

Ar viseem cālišeem. 33243.

Kas vēlas raibas govis, tas zeedo cekulainu vistu:

Cekulainu vistu kavu

Mārtenišu vakarā,
Lai aug man raibas govis
Kā vistiņas cukulainas. 30232.

Mārtiņš ne veen zirgu, vēršu, govju, bet ari bišu zinātājs. Kad

viņš bites pee speetošanas palaidis, tad ar viņu tāpat teurģiski ap-

eetas, seenot to kā Jāni un Jēkabu, ka no teem izkaulētu svētibu:

Peesēju Mārtiņu

Tumšajā kaktā,
Kam bites pārlaida
Pār Daugaviņu,
Kam māte necepa

Mcd's plāceniša,
Kam tēvs nedarija
Salda alutiņa. 30229.

Vakar Mārtiņš
No Rigas laidās

šodeen sētā

Eerībinaja.

Deviņi ratiņi,
Simts kumeliņu,
Trīs simts sulaiņu,

Bruņoti vīri. 30230.

Kas dimd, kas rīb

Ap istabiņu ?

Mārtiņa gailiši

jjanciti veda,

Mārtiņa vakaru

Gaididami. 30213.

Kas deja, kas lēca

Ap ustaebiņu ?

Māertiņa vistiņas
Daencrti veda. 1.
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Kas tur dīc, kas tur nb

Ap to mūsu istabiņu ?

Mārtiņš gaili dancī veda,

Ap istabu tekādams. 2.

Nu divi dainas, kuras, kā šķeetams, zīmējas uz vecu parašu šaī

deenā jeb tās vakarā ~Mārtiņus dzīt", t, i. veeptees, pārģērbtees un

eet pa kaimiņu mājām apkārt ceemā, dažādus jokus dzenot:

Visi saka, visi saka:

Mārtiņ' deena, Mārtiņ' deena!

Kad varētu Mārtiņ' deenu

Aiz ausim noturēt! 30231.

Nedod Deevs tādas deenas,
Kādas deenas Mārtiņam:
No ceemiņa uz ceemiņu,

Ģaiļa nasta mugurā.30228.

Tad parastās beigas:

Ej, Mārtiņ, nu uz Rigu,

Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidisim.

VIII. Mārtiņš, 10. novembrī un Katrina 25. novembrī.

Te uz laiku zīmejotees top Mārtiņa un Katrinas darbi jeb abu

svēto laika īpašības salīdzinātas. Ap Mārtiņeem mēdz eestātees sals,

ap Katrinām atkusnis. Mārtiņš taisa tiltu pār ūdeni Katrina noārda.

Mārtiņš labs vīrs,

Tiltiņu grīda;

Katriņa mīzele,

Izārdija (v. Apmīzlaja). 30224.

Māertiņš lobs vīrs,

Tilltiņu grīda;

Kaetriņa palaidņa

Izāerdija. 1.

Mārtiņš bija labs vīriņš,
Tas tiltiņu sataisija;
Katrīnite mīzelnice,

Ta tiltiņu izārdija. 2.

Mārtiņš mums labs vīriņš,
Tas tiltiņa grīdejiņš;

Katriņa mīzelite,

Ta tiltiņa jaucejiņa-, 3.
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Mārtiņam (v. Mārtiņeem) vīzes pinu,

Mārtiņam auklas viju;
Lai Katriņa vazājas
Ar basām kājiņām. 38245.

Mārtiņam vīzes pinu,

Mārtiņam auklas viju(v.lr aukliņas dari-

nāju),

Katriņai sagšas audu (v. sagšu sedzu)

Līdz kājiņu galiņeem. 30221.

Ka Mārtiņam vīzes pin, zeedo, — tad tas aizrāda uz viņu kā uz

gan i patronu, sargu. Vīzes ir gana vispeederigakais apavs. Tā ka pa

Katriuām ir stkusnis un ieetus līst, tad tādā laikā der sagšas. Un Ka-

trīnai tad ari auž, sedz,ve!tē,zeedo sagšas.Tad sliktā laika dēļ,kas valda

ap viņas vārda deenu, tās epitheta ornantia nav nebūt kādi glaimigee,

kā: mīzele, bezkauņa, oalaidna, mīzelnica, mīzelite, tiltiņa jaucejiņa,
badastakle, bada cūka, ragana, mīžiņa sliktule. Ta ir Sienas Katriņa.
Šai italeešu pilsātā ta czimuse 1847. g.bijuse mvsterioza mūķene,miruse

Romā, kanonizēta, t. i. eecelta svēto kārtā 1461. g.

It leeliski, līdzigi pērkonam, abi kalendāru svētee, Mārtiņš un

Katriņa nāk un aizeet, kā to sekošee viņeem veltitee hymni, augstas

dzeesmās leecina.

Atbrauca Mārtiņš,

Atrībinaja,
Pakāra mēteli

Vārtu stuburā.

Atnāca Katrīna

Atritināja,

Uzklāja villām

Uz vārtu staba.

Aizbrauca Mārtiņš,

Norībinaja,
Aiznesa mēteli

Zobena galā. 33242.

Aizgāja Katrīna,

Aizritinaja,

Noņēma villani

No vārtu staba.

Cik izšķirigi jauki pēdigi raksturoti še katoļu šis svētais un šī

svētā! še droši vecā episkā hymnu dzeja derējusi paraugam, pr. p. tas

pantiņš:
Atnāca Ūsiņš, atritināja
Uzkāra mēteli vārtu stabā."



204

Un tā iormali jauki saskan Ūsiņa pirmā peeguļas un ganu deena ar

Mārtiņa pēdējo peeguļas un ganu deenu.

IX. Zeemas svētki.

1. Svētkus gaidot uz teem sataisas.

Kā jau visus svētkus, tā ari Zeemas svētkus tā leels kā mazs gaidit

gaida. T: z viņeem sataisidamees dara alu, cep kukutišus, vāra pupas

zirņus un kauj kādu lopiņu.
Mērc seeviņa, eesaliņu,
Eemērc manu bradās teesu :

Grib mutite, grib kanniņa,
Grib bradiņa savas teesas. 33277.

Zeemas svētku trīs bāliņi
Darisim alutiņu:

īsas deenas, garas naktes,

Nevarēja sagulēt. 33297.

Zeemas svētkus gaididamis,
Lāstu daru alutiņa:
Gan zināju, zeemas svētki

Trīs deeniņas svētījami. 33301.

Zeemas svētkus gaididamis
Lastēm daru alutiņu:

Zeemas svētku trīs naksniņas
Visas grib līgsmotees. 1.

Simtu cepu kukulīšu,
Zeemas svētku gaididama:

Simtiņš nāca danča bērnu (ķēkatneeku),
Zeemas svētku vakarā. 33304.

Cepu, cepu kukuliti,

Citu leelu, citu mazu:

Simtiņš nāca danča bērnu,

Cits bij leels, cits bij mazs. 33308.

Nāc, māsiņ, ceemotees

Zeemas svētku vakarā:

Būs pupiņas, būs zirniši,

Būs cūciņas šņukurit's. 33278.

Ateji, man' māsiņa,
Zeemas svētku vakarā,

x
Došu zirņu, došu pupu,

Došu cūkas šņecerit'. ') 1.

7 ) Cūkas snuķis, sal. smecele, smadzenes.



205

Man atnāca seevas māte

Zeemas svētku vakarā,

Gailam dure pakakli,
Sivēnam smeceri. 33276.

Kāds gans saka:
Visu gadu kazas ganu,

Kazu gaļas nedabuj',

Zeemas svētku vakarā,

Ta' dabūju kazas gaļ'. 33307.

Eita, bērni, klausitees,

Kas pa namu rībināja:

Kūku1) katlis, galvas puse,

Tee pa namu rībināja. 33257.

Eita, bērni skatitees,

Kas pa namu buldurē:
Zeemas svētki namu slauka,

Visus traukus cilādami. 33258.

Te, kā noprotams, jo kreetni pošās uz svētkeem. Tak ir ari tādi

gadijumi, kur pagatavotais slikti izdevees, jeb kur nekas nav parau-

dzits. Uz tam tad seko asa kritika, pārmetumiun neevas, ko netaupigi
izsaka jaunām meitām, s'inkām līgaviņām, jaunām seevām, vecām

mātēm un bābām.

Kādu dzeesmu dzeedasam

Zeemas svētku vakarā ?

Piragamnabagam

Abi gali nodeguši. 33264.

Zeemas svētku vakarāī

Ēdām dzīvu labibiņu:
Jaunas meitas netikušas,
Vecas seevas nevīžoja. 33299.

Divi veen mēs bāliņi,
Abeem slinkas līgaviņas:
Pašā svētku vakarā

Ēdam dzīvu labibiņu. 1.

Zeemas svētku vakarā

Ja-ēd dzīva labibiņa:
Jauna seeva netikusi,

Veca māte nespējusi. 2.

') Kūķi ir Zeemsvētku ēdeens no zirņeem un kveešeem, meežeem un pupam,
ar sagrūstām kaņepēm.
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Zeemas svētku vakariņu
Ēdam dzīvu labibiņu:
Māte veca, seeva jauna

Nevarēja maltu eet. 3.

Tāda māte, tāda meita,
Abas divas netikušas:

Zeemas svētku vakarā

Ēda dzīvu labibiņu. 4.

Veca bāba zileem zobeem

Nevīžoja maltu eet,

Zeemas svētku vakarā

Ēda dzīvu labibiņu. 5.

Zeemas svētku vakarā

Ēdam dzīvu labibiņu;

Sakāpjam cits uz cita,
Tad mēs Rigu redzēsim. 33300.

2. Saimneeks un gājeji.

Saimeneek, svētki nāk,
Sēstees galda galiņā,
Dod kalpam kalpa teesu,

Kalponei kalponites. 33284.

Nu, tētiņ, zeemas svētki,
Sēstees galda galiņā,
Dod kalpam kalpa loni,

Meitām baltas villanites. 1.

Saimeneek, svētki nāk,
Sēstees galdagaliņā
Dod kalpam kalpa teesu,

Kalponei vilnainiti. 2.

Saimeneeks, svētki nāk,
Sēstees galda galiņā,

Kalpi tevim svārku prasa,

Kalponites villanišu. 3.

Saimneeks: Saimes bērni, maizes bērni,

Ka jūs gauži raudajat?
Es būš' jūsu gājumiņu
Ar naudiņu līdzināt. 33285.

Māsu bērni, brāļu bērni,
Ka jūs gauži raudajat?
Es grib' jūsu gājumiņu

Ar biķeri aizmaksāt. Sk. variantus
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3. Zeemas svētki atnāk, atbrauc.

Sen gaidiju, nu atnāca,

Tee bagāti zeemas svētki.

Zeemas svētki atbraukuši

Rakstitām kamanām. 33303.

Zeemas svētki atbraukuši

Rakstitām kamanām;

Eit' laukā, saimeneeki,

Saņemat zeemas svētkus. 33288.

Zeemas svētki sabraukuši

Vizuļoti, vērzeļoti;

Tekam, bērni, saņemam

Ar basiņām kājiņām. 33289. var.

Sabraukuši zeemas svētki

Rakstitām kamanām;

Eit', bērniņi, saņemeet

Basajām kājiņām. 1.

Zeemas svētki atbraukuši

Rakstitām kamanām,

Gar zemiti krētes vilka, —

Basajami kājiņām.

Tekat, bērni, saņemati
Zeemas svētku kumeliņus. 2.

Sen dzirdēju, nu redzēju

Zeemas svētku kumeliņu:
Līdz zemiti krētes (v. krēpes) vilka,

Ar basām (v. Ledainām) kājiņām. 33302.

Skrētes vilkās līdz zemiti . ..

Jeb: Līdz zemi zilas krētes,

Sprogainām kājiņām. Sk. var.

Zeemas svētki atbrauca

Pa rudzu lauku,

Zāliti mīdami,

Asniņus celdami. 33287.

Bagāti zeemas svētki

No Rigas nāca:
Trīs simti sulaiņi

Bruņoti līdz. 33253.

4. Zeemsvētkus taujā, tee atbild.

Kur bijāt, zeemas svētki,
Kur naksniņu gulējāt ?
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— Pee zirgu stalliša

Pažobelē.

Sakatees (v. Teicateesi) zeemas svētki

Kur naksniņu gulējāt?
— Pee zirgu staļļa
Pažobelē.

(Var. Zeerdziņu staļļa

Pajumtē.).

Kur gul zeemassvētki

Ateedami?

— Zirdziņu (v. Kumeļu) stallī

Pažobelē. 33273.

Kur bijāt, zeemas svētki,
Kur naksniņu gulējāt ?

—
Pee govu stalliša

Pažobelē.

Kur gul zeemsvētki

Atnākdami ?

— Gosniņu stallī •

Palodē. 1.

Kur bijāt, zeemas svētki,
Kur naksniņu gulējāt?
— Pee cūku stalliša

Pažobelē.

Kur gul zeemassvētki

Atnākdami?

— Meežu, rudzu klētī

Apcirknī (v. Sudraba gultā). 33274

Kur bijāt, zeemas svētki,
Kur naksniņu gulējāt?

—
Pee rijas dortiņu

Pažobelē.

Kur guļ zeemas svētki

Ateedami ?

—
Klētī gula pūru (rudzu, meežu etc.)

Apcirknī. 1.

Kur bijāt, zeemassvētki,
Kur naksniņu gulējāt?

— pee nama dortiņu

Pažobelē. 33272.

Kur mēs zeemas svētkus

Guldisim ?
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—
Pee zirgu staļļa
Pažobelē. 33273,2.

Zeemsvētki, kā redzam, ir personificēti un tos gulda it kā pa Jā-

ņeem, līgojamo nakti, Jāniti zeedainiti. še top ari tāpat, kā Jāņos
daudzināti melni zirgi.

Kam tee tādi mellizirgi
Pee manām rijas durvim ?

Zeemas svētku kumeliņi
Veda rudzus klētiņā. 33267.

Kas peesēja melnu zirgu
Pee to manu riju durvju?
Svēta Māra peesējuši,

Meežus, rudzus klētī vest. 1.

Kas peesēja melnu zirgu
Pee to manu klēšu duru ?

Deeva dēli peesējuši,
Rudzus vest klētiņā. 2.

Kas peesēja melnu zirgu
Pee Jāniša klētsdurvim ?

Deeva dēli peesējuši,

Meežus, rudzus mērodami. 32574.

Kur še minēta sv. Māra, tur Jāņu dzeesmās (sk. IV. (145. 1. p. 11),

aplīgojot dažādas veetas un leetas, bez tās min Laimu v. c.

Zeemas svētki, atnākdami,
Ko jūs laba atnesāt?

— Kūķu1) katlu, galvas pusi,

To mēs labu atnesām. 33291.

Zeemas svētki naudu skaita

Ledus kalna galiņā;
Es gribējuklāti tikt

Ar nekaltu kumeliņu. 33296.

5. Deeviņš nāk Zeemsvētkos.

Dedzineet gaišu guni,
Laideet Deevu istabā:

Deeviņš brauca pār kalniņu
Sudrabotu mēteliti. 33254.

Lauzeet skalus, pūteet guni,
Laideet Deevu istabā!

Deeviņš stāv aiz vārteem

Nosvīdušu kumeliņu. 33275.

') Kūķi, kūči, kūce, kūcens (leit. kucos) ir ēdeens zeemassvētku vakaru, patai-

sits no zirņeem un kveešeem jeb meežeem; saukts ari tenģes, zidenis.
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Pūt uguni, lauz skaliņu,

Laid Deeviņu istabā:

Deeviņš stāv aiz vārteem,

Nosaluši kumeliņi. 3.

Nosarmojšu kumeliņu. 5.

Nosalušām kājiņām. 5.

Ļauzit skolu, pvutit guni
Laidit Divu ustobā!

Dīveņš stov aiz vorteņu
Nusveidušu kumeleņu;

Eite, muni dordzi kollpi,

Laidit stallī kumeleņu. 2, .
Pūteet guni, lauzeet skalus,
Lūdzeet Deevu istabā:

Deeviņš stāv aiz vārteem

Nosvīdušu kumeliņu. 4.

Deeviņš līda istabā

Leelu platu mēteliti,

Nāc, Deeviņ, saņemees,

Šauras manas duraviņas. 33255.

Klusat jauni, klusat veci,
Deevs eenāca istabā;
Deevs eenāca istabā,
Vaicā nama saimeneeku.

Tas bij nama saimeneeks,

Kas sēd galda galiņā,
Kas sēd galda galiņā
Baltā linu krekliņā. 33271.

Alus kanna rociņā. 1.

Paldees saku Deeviņam,
Nu atnāca zeemas svētki;
Deevs lai dod veselibu

Leeldeeniņu sagaidit. 33281.

Zeemas svētki, leela deena,

Tee Deevam leeli svētki:

Zeemsvētkos Deevs peedzima,
Leeldeenā šūpli kāra. 33295.

Zeemas svētki, leela deena,

Tee Deevami dārgi laiki:

Zeemas svētkos Jēzus dzima,
Leelu deenu pakrustija. 33294.

Svētki nāca svētijami (v. gāja svētitees),
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Leela deena leelijama (v. leelitees):
Svētkos svētais Deeviņš dzima,
Leelu deenu nokristija, 1.

Zeemas svētki, leela deena,

Tee Deevam dārgi laiki (leeli svētki);

Zeemas svētki vizināja,
Leela deena šūpli kāra. 33293.

Zeemas svētki, leela deena,

Tee Deevam leeli svētki,

Tee mums bija dārgi laiki

Zeemas svētki vizināmi,
Leela deena šūpojama. 1.

Zeemas svētki, leela deena,

Tee Deevam (v. leeli) dārgi laiki (v.svēt-

ki);

(V. Tās Deevam dārgas deenas) ;

Zeemas svētki bluķi vilka (v. vēla),

Leela deena šūpli kāra. 33292.

Zeemas svētki, leela deena,

Tee Deevam diži radi;

Zeemas svētki bukeem lēca,

Leeldeen kāra šūpuliti. 1.

Še, kā redzam, blakus isti latviskai Deeviņa nākšanai un Zeem-

svētku bluķa velšanai eeskanas ari jau kristiskas skaņas par Deeviņa

dzimšanu, Jēzus dzimšanu; še salīdzinumā ar Zeemsvētkeem dabon ari

Leeldeena kristisku eeskani caursekošo hvmnu, kurā jautā unatbild :

Kam tee svēti svētki nāca,

Kam ta leela leela deena ?

Svētki nāca svētitees,

Leela deena leelitees. 33266.

Tamdēļ ta leela leela deena, ka ta ir visleelakā uzvaras deena,

kurā dzīviba uzvarējusi nāvi, gaisma tumsu, kad kristigs cilvēks var

gavilēdams saukt: Elle, kur ir tava uzvara? Nāve, kur ir tavs dze-

lons? — Paldees saku Deevam, ka mums uzvaru devis!... Tamdēļ
ta leela leela deena. Bet leeldeenas hvmnos vēl šīs gaišākās kristigās

atziņas nebija. Tur izpaudās tīri pasauligais prāts. Tur skatijās tik

uz materiālu labumu un daudzināja tikai to. To prātu, kas tikai uz

materiālu labumu izeet, rāda še sekošais hymns:

Zeemas svētki, ateedami,

Ko jūs labu atnesāt?

Leeldeenite ateedama

Atnes zaļu rudzzāliti. 33290.
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Te skatās tik uz zaļeem sējas laukeem, it kā cilvēks no maizes veen

dzīvotu, un nepaceļas vis līdz augstākam, ideālākam. Tas dzimis un mo-

dees tik zeemsvētkos.

6. Ko Zeemsvētki atnesuši?

Atīdami zīmas svātki

Kū ji loba atnasuši ?

Klāvā 1 ) raibu raibaļeņu,

Stallī lobu kumeleņu, 33252.

Atīdami zīmas svātki

Atnes lelu dasu kuli.

Puisim dasu nadūsim,
Puīši vepru nabaro. 33251.

Pūti, pūti zeemeliti,
Zeemas svētku vakarā,
Klētī pūti meežus, rudzus,
Stallī bērus kumeliņus. 33282.

Pūt, maģaju baloditi, 2)

Zeemas svētku vakarāi,
Pūt klētēi meežus, rudzus,
Stallē bērus kumeliņus. 1.

Pūt, vējiņi zeemeliti,

Zeemas svētku vakariņu,

Pūt laukā tīrus rudzus,
Mežā smilgas, lācenites. 33283.

Sudrabiņa leetiņš lija
Zeemas svētku vakarā,

Visi sīki žagariņi

Sudrabiņu vizināja. 33305.

Zīmas svātki reiteņā

Apteceju guvu kļāvu; 1)

Redzu gūteņudzvmušu.

Zelteitīm radzeņīm,
Zelteitīm radzeņīm,

Sudrabeņanadzeņīm. 33298.

7. Visadas izpreecas.

Dzeed, zīlē, lej laimes, rīkojas svmpatetiski etc.

Pasadzeed bāleliņ,
Ar savām māsiņām;

I(r) bitite padzeedaja
Zeemas svētku vakarā. 33280.

') Klāva, klēve (ari klāvs, klēvs) govju stallis, aitu stallis, kr. xfl-feßT>.
= ) Vaj te būtu domāts pee Betlēmē dzimušā Pestītajā?
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Eima bišu klausitees

Zeemas svētku vakarā.

Ja bitites daiļi dzeeda,

Tad būs silta vasariņa. 33256.

Jaunas meitas kaķi svēra

Zeemas svētku vakarā;
Ja svērs kaķis puspodiņa,
Tad vezs meitas šoruden. 33262.

Sanākat, jaunas meitas,

Šovakar laimes leet;

Man eedeva vecais tēvs

Bikšu pogu reekšaviņu. 33286.

Negulu, negulu

Zeemas svētku nakti,
Lai mani liniņi
Vedrē nekrīt. 33279.

Es tā stāvu, es tā stāvu

Zeemas svētku vakarā:

Lai velditē nesakrita

Man daiļajis linu lauks. 1.

8. Ķēkatas.

Kas tur buldurē

Pa nama augšu (ai.: Istabas augšā) ?

Zeemas svētki buldurē

Ar savu sulaini. 33269.

Kas tur rībina

Uz istabiņu? (v. Istabiņā?)
Zeemas svētki dancina

Savu kumeliņu. 33270.

Kas tur rībina

Uz istabiņu? (Aiz nama durvu?)

Ķēkatas dancina

Savus kumeliņus,
Līdz zemei krētites,

Apkaltas kājas. 1.

Kas tur rībina

Uz istabiņu ?

Cūkina rībina

Ar siveniņu. 2.

Zeemsvētki dancina

Sav' kumeliņu
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Garām krētem,

Dreijati sābaki. 3.

Jau agrāk, Mārtiņos, mēs sastapām pee «Mārtiņu dzīšanas līdzigus

ķekatu variantus.

9. Humoristiskas eleģijas.

Ai, bagāti zeemas svētki,

Apaviņa pūdetaji:
Trīs deeniņas, trīs naksniņas
Man kājiņas nenoautas. 33247.

Vai, leelee zeemas svētki,

Pastaliņu plēsejiņi!

Peeci pāri jau noplēsu,

Vēl kurpites iznēsāju. 33250.

Ai, bagāti zeemas svētki,

Lejiņā nogājuši!
Tekam veci, tekam jauni,

Velkam svētkus kalniņā! 33248.

Gauši nāca, drīz aizgāja
Tee bagāti zeemas svētki:

Trīs deeniņas, trīs naksniņas —

Eet pa kalnu dzeedadami. 33261.

Vai, leelee zeemas svētki,

Ilgi nāca, drīz aizgāja,

Ilgi nāca, drīz aizgāja,

Ne nedēļas negaidija. 33249.

Kā zinātu zeemas svētkus,

Kad nediltu kamaniņas;

Ka zinātu leeldeeniņu,

Kad nekārtu šūpuliti. 33263.

Kaķišam bērs nomira

Zeemas svētku vakarā;

Visi lauki aptecēja (nomigloja)

Ar kaķiša (v. runciša) asarām). 33285.

Kas pee Rigas dumpejas

Apakš ledus Daugavā?
Zeemas svētki dumpejas,

Atnākdami, aizeedami. 33268.
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10. Atvadas.

Eit' projām, zeemassvētki,

Ar savāmi karašām;

Es gaidišu leeldeeniņu
Ar baltāmi oliņām. 33259.

Eit' projām, zeemas svētki,

Ar kaņepu pīrageem,

Atnāks mums leela deena

Ar skaistām oliņām. 1.

Eit' projām, zeemas svētki,

Ar visām karašām,
Es gaidišu leeldeeniņas
Ar zaļo rudzzāliti. 33260.

Svētkos sedzu leelu saktu,

Vairāk zelta nesudraba,

Leeldeenu jozu leelu jostu,

Vairāk deega, ne dzīparu. 33306.

Tamlīdzigi,kā dzirdēsim, atvadās no meteņa, gaididami leeldeenu.

Bet zeemsvētki nometeņa neko nezin, it kā turēdami sev veenigi līdzigu
leeldeenu. Tak tas noteek no kristianizeto zeemsvētku puses, kureem

sakars ar leeldeenu. Turpret veclatveešu nekristianizeteem zeemsvēt-

keem, kad ar leelu jautribu velk, veļ bluķi ugunī, kamdēļ zeemsvētku

vakaru saucpar bluķa vakaru, kad buduļi unķēkatas pa ceemeem ap-

kārt eedami izrāda savu mākslu, ir taisni caur šeem sakars ar meteni

jeb vastlāvjeem. Par veclatveešu zeemsvētkeem Pauls Einhorns XVII.

g. simtenī raksta tā: Und halten sie noch Christ-Nacht un des Abends

zuvor ein schandlos Fest, mit Fressen, Saufen, Tantzen, Springen und

Schi-even, indēm sie von einem Hause zum andern,mit solchem ungeheu-

renGesehrev herumbgehen,dahersie denn denChristabend nicht anders

alss den Tantz-Abend heissen, weil sie den Abend und die ganze Nacht

mit Tantzen, Singen und Springen zubringen. Derselbe Abend wird

auch Bluckwacker i. des Blocks Abend genandt, weil sie alssdenn auch

einen Block mit grossem Geschrev verbrennen, und also ihre F"reude

daran haben. Ein solch Fest haben vorzeiten die Hevden, aber umb

dieselbe Zeit, dem unflātigenund schandlosen Abgotte Como, welcher

ein Cott des Gefrāsses und Gesoffes gevvesen, gehalten1 ).

Vecais Stenders par to elku Komo saka tā: „Kuhma, Kohma der

heidnischen Letten Fressgott. Einige wollen ihn von der Lateiner ihrem

Comus herleiten. Ich halte es vielmehr eigenenLettischen Ursprunges

*) Reformatio Gentis Letticae m Ducatu Curlandiae. Riga. 1G36. (Script.
rer. liv. 623 1. p.) — Historia Lettica, I. c. 385. 1. p.
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von kaums, kaims ein Nachbar, davon kaimiņš herkommt, der als ein

solcher den andern tractirte. Noch heute heissen die vom Vater eines

Kindes aus der Nachbarschaft zusammengebetene Gevattern kuhmi

und oberwerts kaumi, die hernacher braf tractirt werden" 2 ).

X. Kurcumi jeb Kurceemi (Lejas-Kurzemē ari buduļi).

Kurcumi, tāmeneeku izloksnē korcumi, cēlušees pēc savas formas

no ~kurceemi". Pēc Langes vārdnicas teeapzīmē nedēļupreekš gavēņa

(die Woche vor Festen) ; pēc Stendera — paganu vastlāvju lugas

(heidnische Fastnachtspiele); pēc Bergmaņa —
svētdeenu preekš ga-

vēņa (der Sonntagvor Fasten). Pēc manām domam šos kurcumos jeb

kurceemos, šos buduļos, šīs pagānu vastlāvju lugās ir meklējami senlat-

veešu komēdijas pasākumi. Jauni ļaudis veepušees par lāci, kazu,

dzērvi, svētputnu un tamlīdzigos citos veepļos, maskās, taujādami nu

tikai, kur ceemi? — gāja tad no ceema uz ceemu; tur dzeedadami un

šādus-tādus jokus izrādidami, kurus vecais Stenders jauiten pareizi ap-

zīmējis par paganu vastlāvju lugām, kas ari saskan ar p. Einhorna „von

einem Hause zum andern, mit solchem ungeheuren Geschrev herumb-

gehen". Ir jo interesanti redzēt, ka mūsu kurcumi, mūsu tautas ko-

mēdija,aizsākušees it tāpat
?

kāsengreeķu komēdija. Greeķu xwļiTj

(x£t[iat, leišu kēmas, latv. ceems, ap-kaime) nozīmē vispirms ceemu;

xwuGs ir pirmkārt Dioniza svētku vēza, gājeens, sākumā svinigi sa-

rīkots ceemos (žv x(bur.s), ir tā tad zemneeku izpreeca, pee kam

dzeedaja hvmnus Bakchum par godu, zem maskām izdarīdami visādus

jokus; otrkārt xfiuo<; nozīmē dziru, meelastu, visvairāk turētu no jau-

neem ļaudim, kas ar muziķu un deiju gāja līgsmi apkārt un tad pee

kāda no saveem beedreem eegreezās, lai plītētu no jauna; xwuač£iv

nozīmē, pee xu)ļxoe (pa latviski pee kurcumeem) ņemt dalibu, būt uz

dzīrām, sarīkot jautrus apkārtgājeenus ar dzeesmam un muziķu, pee

tam izrādot dažādus jokus etc. Te nu ari redzam, ka P. Einhorna pee-

vestais elks Komo, kuru Stenders ved nepareizi ar kūmu sakarā, ir rasi

drīzāk tuvināms „kaimam", ceemam, ceemneekam, kurš pēdējais no-

zīmē veesu kas nāk jeb eet veesos; pēc Bergmaņa tas ir „ein Haus-

gott" — mājas elks, mājas kungs.

Senāk bija vispār pazīstama paraša — dažos vidos tā būs vēl droši

tagad — zināmos gada svētkos un svinamās deenās dažādi veeptees,

maskotees, pārģērbtees un eet buduļos, ķekatās, čigānos pa kaimiņu

mājām apkārt ceemā. Šādi gada svētki un svinamas deenas biia, kā

kurā apgabalā: jauns gads, kurcumi, (ari buduļi), vastlāvji jeb mete-

) Lettische Grammatik, Mitau, 1783. (2. izdevums) 263. I. p.
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nis, Mārtiņi, Katrīnas deena, Miklava deena un zeemas svētki. (Kādā

dainā minēti ari ģildas svētki
— 33304). Veeptos, maskotos veesus

sauc par danča bērneem, buduļeem, ķēkatām, ķēkatneekeem un čiga-

neem — siganeem. (Peeminetos ģildas svētkos maskas sauktas par

ģildas bērneem). Ir jo intresanti, še minētos danča bērnos, ķēkatu

bērnos, ģildas bērnos sastapt līgotāju Jāņu bērnu analoģiju. Kā Jāņu

bērni eet līgodami nakti apkārt līgodami, dzeedadami, tā ari šīs svētku

maskas, danča bērni, eet pa mājām, ceemeem apkārt. Tur nonākuši

tee dzeed savas īpašas kurcumu dzeesmās, „lugas" pee tam deedami un

dažādus skatus improvizēdami. No kurcumeem šī eeraša rasi ar laiku

pārgājuse uz citām svinamām deenām un pat gada svētkeem. Eevēro-

jams še sevišķi tas apstāklis, ka šīs maskas top ari sauktas par čiga-

neem-siganeem. Tas dod mums peeturu pee zināma laika, kurš nesnee-

dzas tāļak atpakaļ par XIV. gadsimteni. Kā zināms, čigāni, iz Indijas

celdamees, atnākuši uz Europu tik XIV. gadsimtenī. Tee ir širas tauta :

māņticiga, muzikaliska, zagliga, ne būt ne uz veenas veetas noturama;

seeveetes ir zīlneeces: kāršu licējas, roku raudzitajas; vīreeši: zirgu

mītneeki, katlu lāpitaji etc. Maskošanās un apkārteešana pa ceemeem

ir ari pee igauņeem parasta; bet tas noteek tik pa Mārtiņeem un

Katrīnām. Te tās maskas sauc par Marti santi (Mārtiņu übagi).
Mūsu kurcumu lugas jeb danču bērnu, buduļu, ķēkatu, čigānu

dzeesmās sadaļas ari daudz dažādās nodaļās.

1. Nama mātes sataisās saņemt danča bērnus.

Cepu, cepu kukuliti,
Citu leelu, citu mazu :

Simtiņš nāca danča bērnu,
Cits bij leels, cits bij mazs. 33308.

Simtu cepu kukulišu,

Zeemas svētku gaididama:

Simtiņš nāca danča bērnu,
Zeemas svētku vakarā. 33304.

2. Danča bērni sataisās eet buduļos, čiganos.

Deevs dod rītu labu laiku,
Tad es eešu siganos;

Zinģat māku, Deeva lūgt
Par maizites gabaliņu. 33309

Man māmiņa noauduse

Cigaunišu villainiti;
Kad Deevs dotu rītu salnu,
Rītu eetu čigānos. 33315.
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Eima, bērni, čigānos,

Čigānos laba dzīve:

Čigāns ēda tauku gaļu,

Krējumā mērcēdams. 33314.

Čigānos laizdamees,

Vilku garu kažociņu:
Lai pīckāja, ko pīckāja,
Pīckā munu kažociņu. 33320.

Čigānos laizdamās,
Vilku kaula kažociņu:
Jau es pate gan zināju,

Kuls man' citi čiganiņi. 33821.

čigānos laizdamās,
Vilku beezu kažociņu:

Citur deva ēsti, dzerti,

Citur vēzdu par muguru. 33318.

Eim' laukā skatitees,
Kur tee zilee dūmi kūp:
Tur būs cimdi, tur būs zeķes,

Tur būs gultu taisitajas. 33311, 3.

Mana balta māmuļite,
Man ja-eet čigānos:

Nemācēju raibu cimdu,

Ne trirtita audekliņa. 33316.

Eesim, puiši, tais mājās,
Kur tee zilee dūmi kūp,
Tur meitiņas aditajas,
Baltas vilnas vērpejiņas,
Tās dos cimdus, tās dos zeķes,
Tās dos baltas vilnainites 33311.

Eesim, brāļi, uz to ceemu,

Kur tee zilee dūmi kūp,
Tur būs meitas rakstitajas,
Raibu cimdu aditajas.
Citam cimdi, citam zeķes,
Citam jauna līgaviņa. 1.

3. Ķēkatu bērni, danča bērni, buduļi

pee ceemiņu mājdurvim.
Lūdzama māmiņa,
Laid bērnus eekšā,

Ķēkatu bērneem

Kājiņas salst. 33328.
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Sajemat danča bērnus,

Neba mēs daudz bijām:

Bijām peeci, bijām seši,
Līdz trešam desmitam. 33331.

Lūdzama māmiņa,

Laid mani eekšā,

Nezagšu adatu,

Ne īleniņu.
Susekli zagšu,
Ta man vajaga:

Ķēkatas (v. Čigāna) bērneem

Pinkainas galvas. 33329.

Nākat, ļaudis, skatiteesi,
Kādi brauca budeliši:

Veenu sleeci kamaniņas,
Trim kājām kumeliņš. 33330.

Kur godiga saimineece,

Saucin sauca čiganiņus;
Kur bij kāda meega cūka,
Gul kā cūka midzenī. 33325.

Ai, mana māmiņa,
Dari durvetinas,

Ķēkatas atbrauca

Ar vezumiņu:
Ar rūdzis, ar meezis,

Ar kumeliņu. 33329.

Lūdzamu tēviņu,
Laiž bērnus eekšā

Ķēkatu bērneemi

Kājiņas sala. 3J.-325, 1.

Budeliti, tēvainiti,
Nac manēju setiņeju,
Lai aug manim KāpoF:.iņi
Kā budēļa cepurite. "3324.

LabT'akari, nama māte,

Vaj gaidiji budeHšus?

Ja gaidiji budelišus,
Atver durvis līdz galam. 33326.

Kā redzams, še daudz kas noteek un izskan it kā līgojamo nakti

Jāņu bērnus saņemot. Laipnai budēļu saņemšanai peešķir ari sim-

patetiskas sekas. Cer un tic, ka kāpostiņi augs, kā budēļa cepurite.
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4. Buduļi istabā; apsveic nama-māti un

nama-tēvu.
Budeliši nosaluši,
Visu nakti maldijās

Pa krūmeem. pa mežeem,

Kamēr tika istabā. 33333.

Labvakar, nama māte,

Vaj būs silta istabiņa ?

Ja būs silta istabiņa,
Tad būs jauka valodiņa. 33341.

Labvakar, saimeneek!

Kā jums Deevs palīdzēja ?

Rūga jūsu maizes mulda,

Breeda jūsu cepejiņa? 33342.

Labvakar, saimeneece,

Kā klājās sētiņā ?

Rūgst tev labi maizes mulda,

Klausa tevi drauga saime ? 33343.

Laba, laba ta māmiņa,
Kam maizite labi rūgst,

Rūgst tai pilna maizes mulda,

Klausa labi drauga saime. I.

Labvakar, saimineece,

Vaj čigānu gaidijat?

Vaj čigānu gaidijat,

Vaj kāpostus vārijat. 33344.

Labvakar, labvakar,

Šī nama māte!

Vaj tev sadzija
Pērnais dūrums? 33340.

Labvakar, labvakar,

šai veetā, tai veetā!

Vaj bagāti, vaj raženi,

Kā pērnaji palikuši ? 33339.

Labvakar, labvakar,
Lab' sameneecu!

Vaj iru veseli,

Kā pēri palika?
— Tāpati veseli,
Kā pēri palika,

Katriņas vakaru

Gaidedam'. 1.
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Leek man sēdēt,

Ne-eešu sēdēt,
Li man gaspaža
Sēdekli cēla. 33345.

Ai, nama māmiņa,
Tavu jaukumiņu!

Glāžu tavs namiņš
Glāžu istabiņa,
Sudraba slotiņu

Istabu slauka,

Dimanta seetiņā

Mesliņus nesa. 33332.

Ai, nama māmiņa,

Tavu jaukumiņu:
Glāžu tavis namiņis,
Glāžu istabiņa;
Vēl tēvs dēstija

Ābeļu dārzu. 2.

še leels namiņš
Kā leela muiža,

Še var ķēkatas
Līkumus mest. 33348.

Vai, māmiņ, vai, māmiņ,
Tavu daiļumiņu:
Glāžu tavi lodziņi,
Glāžu istabiņa,
Sudraba slotiņa

Istabiņu slaucit,
Zeltits grozis,
Gruzišus nesat.

Te nāks Deeviņš

Naksniņu gulēt.

Gul', gul' Deeviņ,

Rītā agri celees.

Nāks tev lūkat

Pa vis' platu pasauli
Cits jāšus, cits braukšus,

Cits kājām nāca. 1.

Divām mājām garām gāju,

Trešajās eegreezos:

Tur bij jauna saimeneece,
Tur bij jauna iztabiņa,
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Dzelža dūris, vara grīda,

Sudrabiņa stenderites. 33337.

Labs vīrs eegāja
Laba vīra sētāi,

Izsita stenderi

Ar naudas kuli. 33338.

Veru durvis, speru kāju
Teešām meitu istabā;
Istab's vidus izslaucits,

Pabeņķites neslaucitas. 33351.

Budeliši tēvainiši,

Ko jūs še meklējat?

Še nevaid jaunu meitu,
Nedz ar' gaļas kumosiņa. 33334.

Sasabija māmuliņa,
Ka sabrauca čiganiņi.

Nebīstees, māmuļiņa,
Pa-ēduši čiganiņi. 33347.

Nebīstees, saimeneece,

Ka tev daudz veesu nāca:

Šauni galdu pār istabu,
Sēdees galda galiņā.

Budeliti, skarainiti,
Kam tu nāci istabā ?

Visas tavas skaras dreb,
Ar meitām runājot. 33335.

Budeliti, tēvainiti,

Nenāc meitu istabā,

Meitas drēbes noplēsīs

Sev pūriņu daridamas. 33336.

5. Budeļa rīkste, pātadziņa.

Buduli, tēvaini,
Kur lauzi rīksti ?

—
Zītara kalnā

Sudraba birzē. 33352.

Budēlim, tēvainim,

Dzīparota pātadziņa
Meitu šūta, meitu pīta,

Mīļas Māras norakstīta. 33354.

Buduliti,tēvainiti

Izper manu vedekliņu:
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Slinka mana vedekliņa,

Nevērpj linu pakuliņas. 3335(5

Kur, māmiņa, tavas meitas,

Ka neredz staigājam ?

Manas meitas eebēgušas

Dzīpariņu kambarī. 33358.

Kur, saimneece, tavas meitas.

Ka neredz staigājam?

Vaj tu būsi glabājusi

Rakstāmajā istabā?

Lai tur šuva, lai rakstija

Līdz citeem budeļeem ! 33361.

Budēlim, tēvainim,
Smuka smalka bērza rīkste:

Pate rīkste tīra zelta,

Pumpuriņi dimantiņa. 33353.

Buduliti tēvainiti

Izkul manu vedekliņu;

Es tev došu cimdu pāri

Par vedeklas izkūlumu 33355.

Kas spīdēja, kas vizēja

Rigas kalna galiņā?

Budels pēra Rigas meitas

Ar sudraba rīkstitēm. 33357.

Nebēdā, māmuļite,
Ka budēlis meitu kūla;

Silta pirte, mīksta slota,

Tad būs labi klātgulet. 33364.

Kur, saimneeks, tavi puiši,

Ka neredzu staigājam?

Vaj tu būsi paglabājis
Vecā cūku aizgaldā ?

Lai tur suta, lai tur puva

Līdz citeem budeļeem.
Cūkas sile pagalvī,

Kuiļa āda apsegā. 33360.

Kur, māmiņa, tavas meitas,

Ka neredz staigājam?

Vaj tu būsi paglabaj'se,
No budēļa bīdamās,
No budēļa bīdamās,
Vecā cūku aizgaldā. 33359.
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Kar tās meitas palikušas,
Ka nerauga uguntiņu?

Vaj būs čurkas nograuzušas,

Vaj pamatā eevilkušas?

Vaj būs māte paglabaj'se

Baltā cūkas aizgaldā?

Bērzu klucis pagalvēi,

Egļu miza apsegami. 33362.

Še ta kulšana, pēršana atgādina pee leeldeenas pautu šaušanas, šau-

stišanas. Pēršana izcēluse no seneem laikeem komiķu un nākuse ar' uz

skatuvēm modē. Tā vecākajā franču un angļu teātrī tādi pēršanas skati

bija it parasti, aizrādu še tik uz ~Skapena nedarbeem" pee Moljera un

pee šekspira, kur ~Vidzora nebēdnigās seevās" Fords per par veceni

pārģērbušus Falstafu. Ari šinī mūsu kurcumu nodaļā lēzets uz ko-

misko, jokaino. Un pate valoda ari še uz beigām ir paprasta, burleska.

6. Lācis, kaza, dzērve, dažadi citi veepļi.

Danco, lāci, danco lāci,

Saimeneece maksās:

šķiņķi gaļas, klaipu maizes,

Trīs pimberi naudas. 33365.

Danco lāci, danco lāci,
Saimenica aizmaksās:

Peeci šķiņķi kaķa gaļas,

Trīs kukuļi grūstas maizes. 2.

Var.: 1.: Danco, runci, uz akmeņa,
Saimineece maksās:

Kukul' maizes, gabal' gaļas

Div' zeseri (v. Trīs dālderi) naudas.

Lācis savu seevu pēra,

pavadā vadidams.

Ai, lāciti, ko tu dari,

Tevis seeva nemīlēs! 33368.

Danco, lāci, danco lāci,

Saimneeks solās maksāt

šķiņķi gaļas, kukul' maizes,
Divi seeki naudas (v. klučku). 3.

Meitas mani jādinaja

Uz pelēku ķēveniti;
Ja ta ķēve netecēja,
Dūru peešus vēderā. 33369.
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Jūs trīs, mēs trīs

Sagrūžam čumuriņu!

Ak tu tavu daiļumiņu,
Tavu daiļu čumuriņu:
Veenam nagi, otram ragi.

Trešam ļipa pakaļā. 83366.

Nākat, ļaudis, skatitees,

Kādi ērmi aizdurvē:

Brūna kaza, vara ragi,
Visas četras kājas kaltas;
To varēs ik svētdeenas

Puiši jāti baznicā. 33371.

Brūna kaza, vara ragi,
Visas četras kājas kaltas;
To jāj puiši baznicā,
Ik vakara krodziņā. 1.

Zaļa kaza, vara ragi,
Visas četras kājas kaltas;
To varēja meitās braukt

Pa svētkeem baznicā. 4.

Zaļaakza, vara ragi,

Visas četras kājas kaltas;

To varēja buciņš jāt
Svētu rītu baznicā. 3.

Zila kaza, vara ragi,

Bukata, bukata!

Ta būs laba skroderim

Svētu rītu krogā jāt. 6.

Brūna kaza, vadža ragi,
Visas četras kājas kaltas;

To varēja meitās jāt
Ik svētdeenas baznicā,
Ik svētdeenas baznicā,
Ik vakaru krodziņā. 2.

Puiši muļķi, nezināja,

Kas namā aizdurvē:

Brūna kaza, vara ragi,

Sudrabiņa eemauktiņi.

To varēja puiši jāt

lk svētdeenas baznicā,

Ik svētdeenas baznicā,

Un pee ceema meitiņām. 5.
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7. Apdzeedašana, katrs dabū savu teesu.

Eeraudzijis veen, pazinu

Savu vecu saimeneeku.

Visi stabu stumburiši

Ar sūnām apauguši. 33377.

Kas tur čab, kas tur grab
Saimineeces pagultē?

Leelais runcis žurku koda,
Zobi veen šņakstejās. 33381.

Traka, traka saimineece,

Suni sūta lūku plēst;

Suns eegāja leepajā,
Asti veen kustināja. 33405.

Nav liniņu druviņā,

Jau bij kangas istabā ;

Nav audekli audinati,
Jau krekliņi šūdināti. 33388.

Protu, protu, redzu, redzu,

Taīs mājās slinki puiši:

Zirgi sēku no-ēduši,

Cits citam asti grauž. 33390.

Tev, saimneeks, tādi puiši
Kā tee kverpja siveniņi.

Krūkļa zupi sastrēbuši,
Eet pa silu kverkšķedami. 33401.

Kas ta tāda saimineec'e,
Tai ne lāgas meitas nav!

Veena pate cūku meita

Aizkrāsnē eelīduse. 33379.

Maza, maza saimineece

Kā kamolis valstījās.
Kā lai maza nevalstās,
No meitām nodureta. 33385.

Dzērveneekeem slinkas meitas,

Raida suni govu slaukt.

Suns, aizgājis laidarā,
Asti veen kustināja. 33387, 1.

Protu, protu, redzu, redzu,
Taīs mājās slinkas meitas:

Logi, soli nemazgāti,

Mēslu čupa pagultē. 33389.
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Puiši, mani skaisti puiši,

Es to puišu saimineece.

Veens man veetu pataisi ja,

Otru ņēmu klātgulet. 33391.

Tev, saimneeks, tīra maize,

Tavi puiši panīkuši:
Ne var meitas nobučot,

Ne kumeļa apsedlot. 33402.

8. Meelasts.

Izcepu kukuli

Četreem stūreem:

Tas bija ķēkatu

Meelastiņš. 33417.

Kas mūsu plāniņā
Sudrabu palēja?

Māmiņa palēja,

Vakariņas nezdama. 33421.

Gaļas gribu, gaļas gribu,
Man garš deguns,
Visu gaļu sakāru

Deguna galā. 33415.

Gaļu, gaļu, saimineece,
Tev vepriņi aizgaldā;

Alu, alu, saimes tēv,

Tev meeziši apcirknī. 33416.

Nedomā saimeneece,

Ka es nācu gaļas dēļ:
Es iznācu lustes dēļ,
Savus bērnus izvadāt. 33429.

Saimeneece cisku kasa,

Negribēja gaļas dot.

Vaj tu kasi, vaj nekasi,

Tāpat gaļa japeedod. 33432.

Kučā kaļadā,

Riteņa desa,

Riteņa desa,

Puscūkas galva! 33425.

čigānos laizdamās,

Eesabāžu teļa galvu:
Kad nedeva ēsti, dzerti,

Graužu savu teļa galvu. 33438
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Čigānos laizdamās

Trinu asu tuteniņu;
Kur māmiņa gaļu greeza,

Es ar savu tuteniņu. 33439.

Ēd pate, māmiņa,

Savu ceptu maiziti,
Kam lēci pār abru

Mīcidama. 33409.

Ķēkata lekata,

Kur liki pīrāgus?

Klētiņā plauktā

Krustiņš virsū. 33412, 4.

Dod gaļas, dod gaļas,
Man garš deguns,
Trīs gadi gulēju
Paseknī (v. Čakārņu bedrē). 33408.

Kas čigānam alu deva,
Lai aug meeži tīrumā;
Kas čigānam gaļu deva,

Lai aug balti siveniņi! 33422.

Saimeneece siļķi cepa

Pukstēdama, stenēdama.

Vaj tu puksti, vaj tu steni,

Drusciņ gaļas ar' vajaga. 33431.

Zinu, zinu, nesacišu,
Tēvs nokāva kazleniņu;

Rijā āda apakš baļļas,

Klētī gaļa spannitī. 33435.

Māmiņa, māmiņa,
Dal' vecu teesu:

Kukuli maizes,

Kann' alutiņa. 33426.

Desa tek pa celiņu

Līkumiņus mētādama,

Čigāns tek pakaļā

Aizbariņus lasidams. 33407.

Vecā māte, vecā māte,
Glabā sveestu radziņā (v. cibiņā),

pavasari griķu maize,

Vajag sveesta pavalgam. 83440.

Kulsniši grabēja

Katla dibenā.
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Nu būs bērneem

Taukoti vēdari. 33423.

Ķēkata, melnaci,

Kur liki gaļu?

Kambarī plauktā,

Krustiņš virsū. 5.

Ne gaļas labada

Ķēkatas lēca:

Liniņu labada

Balt' avetinu. 33428.

Ēdat, bērni, sāP ar maizi,
Man gaļiņas vairs nevaid;

Trīs deeniņas kazu kavu,
Vēl ta ļipu kustināja. 33410.

Es čigānam rada biju,
Man tee plaušņi nemīlēja;

Man mīlēja cūkas gaļa

Leela lopa cepetiņš. 33414.

Māmiņa, māmiņa,

Pīrāgi, pīrāgi!
— Pīrāgi necepti,

Nevangeleti. 33427.

Čiganeete māmuliņa
Vakar kava siveniņu;

Šodeen mani pameeloja
Ar sivēna kājiņp.m. 33437.

Zini, zini, saimeneece,
Ko vajaga budēlim:

•Sūti zēnu, vaj meiteņu,

Lai pārnesa brandavīnu. 33434.

čigānam nabagam

Nopelnim (al.: Nopelnita) garoziņ':

Visi ceemi jāstaigā,
Visi suņi jalādin'. 33436.

Čigānam, tatāram

Bij pelnita garoziņa:
Citā veetā suņi rēja,
Cits ar skruķi pavadija. 1.

Kal, kalēj, ko kaldams,
Uzkal man īleniņu: %

Sīksta bija kazas gaļa,
Pilni zobi peelīduši. 33418.
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Zini pate, saimeneece,

Ko vajaga budēlim:

Ceptas gaļas, baltas maizes,

Jaunas meitas klātgulet. 33433.

Kas deva gaļu,
Tam auga cūkas

Glumām spalvām,
Treknām meesam.

Kas deva siļķi,
Tam auga kaķi,
Tam auga kaķi,

Izsprāgušām acim. 33419.

Viss šis ķēkatu bērnu, danču bērnu, budēļu, čigānu meelasts norit

zem visadeem jokeem un runām, kas kā jau veenkāršu ļaužu starpā

nav nekādas sevišķi smalkās; tak izdveš veselu, nevainigu tautas

humoru.

9. Izlūdzas, vaj nozog gan ēdamas leetas,

gan drēbju gabalus,gan šo to.

Kavajat (v. Kavejeet) īlenus,

Kavajat susekļus,

Ķēkatu pulkā

Rāvēji ļaudis. 33445.

čiganiņi mani bērni,
Nezodzeet suseklišu;

īleniņus veen zodzeet,

Māsiņai pūru šūt. 33453.

Čigānos laizdamās,
Trīs kulites apsakāru:
Veenā rudzi, otrā meeži,
Trešā gaļas gabaliņš. 33454.

Es bij' gara čiganice,
Man bij labi zagti eet:

Es pasneedžu krāškā gaļu,

I kājās stāvēdama. 33443.

Saimeneece, saimeneece,

Glabā savu susekliti,

Nu sanāca budeliši,

Susekliņa zadzejiņi;

Rītu bū&svēta deena,
Viseem mati jāsukā (al.: jaķersē).

33451.
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Pagarus kreklus;
Nākošu gadiņu
Tik gari lini! 33447.

Čiganeni mani bērni,
Nezodzeet sīpoliņus;
Zodzeet linus, īleniņus,
Ar ko kurpes šūdināt. 1

Ko tee mani cāļi lasa,
Pa pagalmu tecēdami ?

Čiganiņu māmiņai

Putraimiņi pabiruši. 33446.

Garajam čigānam,

Tam bij labi zagti eet;
Tas pasneece skorbē ( ?) gaļu
Ir zemē stāvēdams. 1.

Sagojušas kaladneicas,

prosa bolītu vyllnoneišu.
Man pošai mosys auga

Vylln6neišu nosotojis. 33450.

Apakš ceeta akmentiņa,
Tur guļ skopu dvēselites,

Deedziņākarājās,
Uz oglēm zvērojās.

Apakš mīkstas villainites,
Tur guļ naudas devejiņš

Mīkstos dūju spilvenos,
Rakstītos palagos. 33441.

Nu lustigi, mani bērni,
Rītā gaļu vārisim

Vakar vilku dīrājām
Leela purva maliņā. 33449.

Dodat, meitas, cimdus, zeķes
Tam budēļu vecajam;
Kad nedos cimdus, zeķes,

Augs jēreem īsa vilna. 33442.

Neraudeet, mani bērni,
Man ir milti kulitē;
Aizbraukuši aiz kalniņa,
Vārisim beezu putru. 33448.

Ai, ai, čiganiņi,
Kur putriņu vārisim?
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Aiz kalniņa krūmmalā,

Tur zemneeki neredzēja. 2.

Trīs cūkas. Četras kazas,
Divi kuņģa gabaliņi;
Peeliksimi petersilles,

. Būs mums labs cepetit's. 33452.

Beigas labi, viss labi. Pēc šīm vendigām dzeesmām, pēc ērkuļa

apzeedanašanas, apzeedošanas, seko izsacita vēlēšanās, lai ~Deevs

zeedana", dod savu svētibu:

Kas manu ērkuli

Apzeedaneja,
Lai Deevs zeedana

Tam linu druviņu,
Tam linu druviņu,

Tam auvju stalliti. 33444.

Kas manu ērkuliņ'

Apzeedan.
Lai Deevs zeedan

Tam linu druvu,

Tam linu druviņu
Tam aitu stalliņu.
Kas manu ērkuliņ'

Išosvilan,

Lai aug kušķit's

Muguras vidū! 1.

10. Budeļi, ķēkatas sympatetiski, teurģiski

rīkodamees, atnes sekmes saimneecibā.

Ķekatas eelēca

Dūm' istabēju:

Deevs deva miglainu

Vasariņu. 33458.

Ķikota eelēca

Kāpostu dārzā,

Noēda baltos

Kāpostiņus. 33459.

Lec, ķēkata, kur lēkdams,

Lec kāpostu dārziņā,

Nomin visas sīkas nātres,

Lai aug balti kāpostiņi. 33460.
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Ai, ķikoti, ķikotiņi,
Lēc kāpostu dārziņā,
Min zāliti pee zālites,
Lai aug kupli kāpostiņi. 1.

Ķiku ķiku ķikuliņ,
Lec kāpostu dārziņā,
Min zāliti kājiņām,
Cel augšām kāpostiņu. 2.

Ķiku ķiku ķikotiņ,
Lec kāpostu kārziņā,

Apsit lapas, izravē,
Lai aug kupli kāpostiņi. 3.

Čiku, čiku, čikulite,
Lec kāpostu dārziņā,
Izravē smalkas nātres

Lai aug tīri kāpostiņi. 4.

Lec ķēkati, kur lēkdami,
Eh vastalovi!

Ziņģi brinģi vastalovi,

En vastalovi!

Lec kāpostu dārziņē
Eh vastalovi!

Saminami sīkas nātres, Eh, v.!

Ziņģi, brinģi v., Eh, v.!

Lai aug balti kāpostiņi, Eh v.!

Ziņģi, brinģi, vastalovi, Eh v.! 5.

Parādi, tēviņi,

Kur linu zeme,

Zāliti izmīšu,

Liniņus eemīšu. 1.

Es peelēcu zirgstallim,

Deevs dcv' bērus kumeliņus;
Es peelēcu govstallim,
Deevs dcv' raibas raibelites;

Es peelēcu aitstallim,

Deevs dcv' mazus sprogainišus;

Es peelēcu cūkstallim,

Strīpains deglains midzit vilka;

Es peelēcu zosstallim,
Deevs dcv' mazus klēgatajus. 33455

Esi laba meitu māte,

Māci savas meitas labi,
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Cel no rīta labi agri,
Lai eet lopu apraudzit,

Vaj ir jēri, vaj kazlēni,

Vaj mazee tprutuleni. 33456.

Ķēkatā, lēkātā!

Lēksim kāļu dārziņā:
Lai aug kāļi, kāpostiņi

Apaļām galviņām,

Apaļām galviņām,
Rūtainām lapiņām. 33457.

Parādi, tētiņi,
Kur linu druva,
Lai var ķēkatas
Zāliti izmīt:

Liniņi druvā,
Zālite ežā! 33462.

Kučā kaļadā!
Aitai pāris avetiiņu;

Kučā kaļadā!
Kazai pāris kazleniņu;

Kučā kaļadā!

Cūkai desmit siveniņu;
Kučā kaļadā!
Pilli staļļi bēru zirgu;
Kučā kaļadā!
Pillas kūtis raibu govu. 2.

Ta bij māte, tai bij meitas,

Ta māk meitas audzināt:

No rītiņa agri cēla,

Lai eet lopus apraudzit.

Govim, teļi, aitām jēri,
Cūkām mazi siveniņi. 33467.

Saimineece man prasija,
Cik kazai kazleniņu?

Vilki, velni viņus zina,

Es garkazām nepinos. 33465

Moderite man vaicāja,

Kad būskāzas kazleneem.

Vilki, zvēri viņus zina,

"Eš ar zvēreem hepinos.

Cilvekeem gan zināju,

Kas meitām peedereja:
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Kupli gurni peedereja

Pee ik katras mātes meitas. 1.

Puiši, sliņķi, neguļat,

Eit', raugati zirgu stalli:

Ķēkatiņas eelaidušas

Stallī bērus kumeliņus.

Meitas, sliņķes, neguļat,

Eit', raugati aitu stalli:

Ķēkatiņas eelaidušas

Stallī baltas avitiņas.

Seevas, sliņķes, neguļat,

Eit', raugati govu stalli:

Ķēkatiņas eelaidušas

Stallī raibas raibuliņas. 83463

Strump mani jēriņi

Strump kazleniņi,

Es pate strumpaju

Budēļu vakaru. 33466.

Sasagreeza čiganiņi

Istabiņas dibinā:

Sagreez, Deevs, rudzus, meežus

Leelajā tīrumā. 33464.

Ceema meitas man vaicāja,

Vaj būs jēri, kazleniņi ?

Vilki, vārnas viņu zina,

Es ar kazām netinos. 2.

Cel, māmiņa, savas meitas

No rītiņa itin agri,
No rītiņa iti agri,
Lai eet lopu apraudzit,

Vaj būs jēri, vaj kazlēni,

Vaj cūkām siveniņi. 33467. 1.

Meitiņām māsiņām
Leelu preeku pasaciju:
Divi laivas jēru nāca,

Trešā sīku kazleniņu. 33461.

Urrā, urrā, kas tur brauc,
Kas tās needras kustināja ?

Divi laivas jēru pilnas,
Trešā sīku kazleniņu. 1.

Taīs mājās slinkas meitas,
Ne-eet lopus apraudzit:
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Kūtī mazi jēri brēca,

Laukā mazi kazleniņi. 33468.

Sprinģ mani jēriņi

Sprinģ kazleniņi,
Es pats sprinģeju

Budēļu vakaru. 1.

Springu mani jēriņi,

Springu, kazuliņi!

Ls pats sprmģoju

Piragu vakarā. 2.

Pēdigi roku uz augšu ceļot dzeed:
Tik smīdra, tik gara

Meezišu vārpa!
Smīdrā vārpā

Breeduši graudi. 33469.

11. Dažadas kurcumu
- budeļu, ķēkatu-

dzeesmas.

Visu gadu gulēju

Paseknī;
Nu mans vakars

Nu līdu laukā. 33542.

Es acis nerādu

šo vakariņu,

Lai skauģis neredz

Manu augumiņu. 33480.

Ķekatā ļekatā!
Melni krekli mugurā.

Kā būs mumis nabageem
Leelas deenas sagaidit! 33491.

Ķekatu tēvam

Tērauda bikses,

Ķekatu māmiņai
Vara lindraciņš. 33493.

Vecajam budēlim

Dzelžu stīpa gar vēderu ;

Kad ta stīpa pušu trūks,

Izbirs mazi budeliši. 33539.

Vecajam budēlim

Leetu kule izkrituse;
Skārdu Greeta pacēluse,
Ta bez maksas neatdeva. 2.
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Ogi, čigi, čiganiņi.
Veenu veetu, veenu veetu!

Lai tee citi čiganiņi
Kā zirnāji staipijās,
Kā zirnāji staipijās,

Kā pupāji kaisijās. 33536.

Skali grab, skali grab,
Kas tos skalus grabināja ?

čigāns skalus grabināja,

Ciganeetes meklēdams. 33504.

Čigāns savu čiganeeti

Pa kārkleem plūdereja;
Tā sacija dīdidams:
Pelni naudu, pelni maizi! 33534.

Čigānam, nabagam,
Nelaimite notikuse:

Vilks apēdis auneliti

Ar viseem radziņeem. 33513.

čigāns kāpe uz čigāna,

Gribej'Rigu eeraudzit;

Lai vēl kāptu otrutik,

Tādēļ Rigas neredzēs. 33524.

Aiz ko man gribējās
Svētkos eet čigānos:

čigāns bija mans tētiņš,

Čiganeete māmuliņa. 33472.

Tēviņu, tētiņu

īlanu, īlanu!

pastala pārplīsa,

Pār sētu lēkdanr. 33508.

Vīzite rājās
Ar pastaliņu:
Kam gāji celiņu
Nerakstidama! 33540, 1.

Vecajam budēlim

Leela skāde notikuse:

Pārsprāguse dzelžu stīpa,

Izbiruši budeliši. 1.

čigān' tēvs, čigān' tēvs,

Saskait' savus čiganiņus!
— Še ir visi čiganiņi,

Buļļaraga veennevaid. 33535
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Čigānam daudz bērniņu,
Pilni kārkli šūpolišu.
Citu bērnu suņi rēja,
Citu zaķi spīdzināja. 335X1.

Čigānam skaista seeva,

Tā kā veenamamzelite:

Kurpes kājā, gredzenspirkstā,
Sēd žagaru būritī. 33514.

Čigoņeica Diva lyūdže,
Lai dūd meitvs kdrtvs mest;

Kur' atnas šņaba kvartu,

Tai izmat lobu kortu. 33520.

Čigānam peeci dēli,

Visi peeci postā gāja:
Div' noslīka, div' aizbēga,
Veens Rigā ceetumā. 3351 1.

Čigāns mani eemācija
Savu lētu amatiņu :

Zirgus zagt (v. mīt), ļaudis krāpt,
Pa krūmeem jērus ķert (v. 4 : vazatees).

33525

Es no Rigas budelitis

Ar tām glāžu tupelēm (v. zābakeem),
Līdz eegāju, līdz saplīsa

Tupeles gabalu gabalos.

.Ņem, māmiņa, saru slotu,

Slauki savu istabiņu. 33481.

šķil uguni, pūt uguni,

Nava godaistabā:

Blusa dīda circeniti

Pee cekula turēdama. 33499.

Ai, čigānu māmuliņa,
Tavus daiļus čiganiņus!
Puiši garos zābakos,
Meitas zīda lakatos. 33471.

Veenami tēvami

Deviņi dēli,
Tee visi deviņi
Amatneeki:

Trīs sita bungas,
Trīs stebuleja,
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Trīs vilka tīkliņu

Gar jūras malu. 33537.

Igaunitis mans vīriņš,
Es igauņa līgaviņa.

Igauns mani izmācija

Kuratāt, peratāt. 33488.

žīdiņš savu žīdeniti

Uz muldiņas vizināja;

čigāns savu čiganeeti (v. māteniti)

Ar dandalu dandaloja;

Vāceet's (v. Kundziņš) savu gaspažiņu
Ar ābolu kaitināja;
Arājs savu līgaviņu

(Nabags savu nabadzīti)
Ar maizites garoziņu. 33532. 2.

Mazi, mazi čiganiņi,
Bet jo daiļi kumeliņi;

Ja tev tīk, saimeneek,

Mij ar mani kumeļeem. 33495.

Jūs, ļautiņi, nezināt,
No kureenes budeliši:

No Rigas nākuši

Namneeka dēli. 33489.

Saimineece man vaicāja,
No kureenes budeliši ?

No Rigas, no Rigas
Kazaku dēli

Dzīparu pītām

Pātadziņām. 1
.

Skali grab, skali grab,

Kas tos skalus grabināja?

Ķēkatneeki grabināja,

Pīrādziņu meklēdami. 33503.

Šovakar, šovakar

Mūs' kalpam kāzas.

Suns vāra menciti,

Kaķis klāja galdu,

Tee blusi, tee prūši,
Tee peenāksneeki
Dancedami izlēca

Pa logu laukē. 33500.
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žldiņš savu žīdeniti

Uz muldiņu vizināja.
Ak tu muļķis žīdelitis,
Nemāk ratus pataisit. 33498.

Budēli, tēvaini,
Audzini bērnus;
Kad bērni izaugs,
Tad pašu pakārs. 33475.

Ai, manu smalko

Lindraciņu,

Aizmirsu apvilkt

Ķēkatu vakarā.

Cit' gadu, cit' gadu

Apvilkšu deviņus. 33470. 1.

Čigāns savu čiganeeti
Ar džendžalu karbačoja,
Kam ta agri nesacēle,
Kam kulišu nelāpija. 33533.

Budelišu mātitem

Ceļā tika radibiņas.
Uz akmeņa pirti kūra

Strautā slotu sutināja. 33477.

Čigānam nabagam

Ceļā tika nelaimite.

Uz ciutiņas gunikūra,

Micē silda ūdentiņu. 1.

Nedod Deevs tādu deenu,

Kādas deenas čiganeem:

Citā veetā suņi i'ēja,
Cits ar skruķi pavadija. 33497

Nedod Deevs tādu deenu,

Kādas deenas čigānam:

Tumša nakts, suņi rej,
Desu kule mugurā. 33496.

čigāns manis tēvis bija

Igauneete māmuliņa,
Es meitiņa kā jumprava

Vaskajeemi matiņeem. 33527.

Tēviņam spica bārzda,

Teeva, gara cepurite;

Māmiņai smeekli nāca

Uz tētiņu raugotees. 33507.
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Vecajam tētiņam

Spiču turnu cepurite

Memmiņai smeekli nāca

Uz tētiņa raugotees. 5.

Budulim, tēvainim

Izkrituse sēņu kule;

Jaunas meitas pacēlušas

Eeleek pūra dibinā. 33476.

Ķēkatneeki, mani bērni,
Kur jūs visi sa-eeseet?

Pee Madites malejiņas
Pee Jurģiša arajiņa. 33492.

Duido, duido šo naksniņu,
Citu vairs neduidošu,

Citu vairs neduidošu,

Jaunu puišu kažokāi.. 33479.

Nedod Deevs tādu deenu,

Kādas deenas čigānam:
Tumsa nakts, šuņi rej,
Desu kule mugurā. 33496.

Tēvs man bija igaunits,
Māte bija čiganeete,

Es dēliņš kā kundziņš
Sarkaneem matiņeem. 1.

Tētiņ manu spicbārdiņ,
Tavu garu (al.: teevu) deguniņ!

Māmiņai smeekli nāca,

Uz tētiņu skatotees. 3.

Mana tēva vecu tēvu

Sila zaķis nobadija;
Es gribēju glābti skreeti,

Aiz smeekleem nevarēju. 33510.

čigāni, čigāni,
Pa veenas veetas,

Lai krūma žagarus ( ?
— žagari)

Neplucinaja. 33517.

čiganiņi, mani bērni,

Kur šo nakti gulēsim?

Cits preedē, cits eglē,
Cits celiņa maliņā. 33518.

Divaņč brauca por azaru,

Boltus ladus lauzeidams;
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Pec Diveņa svota Mora,

Lipa lopas klosteidama. 33478.

še Divaņč un svota Mora ir gan atkal katoļu kristito ekvivalenti,

t. i. Deeviņa un Laimiņas veetā stājušees. Jo šos mēs jo daudzkārt

savās senās dainās sastopam, kā : ~Jāj Deeviņis, brauc Laimiņa", jeb :

~Deeviņš gāja rudzu lauku", ~Laima gāja auzu lauku"
.. .

Un še

Deeviņš baltus ledus lauzīdams parādās it kā pavasari Ūsiņš, kurš nāk

tad uz akmeņa kumeliņa kā ~bruņots vīrs", saspārdidams ledu un at-

nezdams kokeem lapas un zemei zaļu āboliņu. Ari svētā Māra leepas

lapas klāstīdama, dara tik auglibas māmiņas, Laimas, darbu.

Tad, danču bērni deijodami daino šādu garāku peles-dainu:

Kur tu teci, doru pele?

Kolidū, kolidū!

—
Tek' uz zārdu zirņus ēst.

Kolidū, kolidū!

Kā tev' tur nenosita ? X., k.!
—Es eebēgu aliņā. X., k.!

Kā tu tur nenosali ? X., k.!

— Sasakūru kaula guni, X., k.!

Kā tu tur nesadegi ? X., k.!
— Sasaspraužu adatās. X., k.!
Kā tev tas nesāpēja ? X., k.!
— Sasmērēju vecu sveestu. X., k.!
Kur tu jēmi vecu sveestu? X., k.!
— Vecas mātes tīnitē. X., k.!
Kur ta jēme veca māte ? X., k.!

—
Raibas govs cicitī. X., k.!

Kur ta jēmeraiba govs? X., k.!

— Zaļas zāles galiņā. X., k.!

Kur palika zaļa zāle? X., k.!

—To noēda Deeva zirgi. X., k.!

Kur palika Deeva zirgi ? X., k.!

— Tos aizjāja Deeva dēli. X., k.!

Kur palika Deeva dēli? X., k.!

Tee uzkāpa debesīs. X., k.!

Tee uzkāpa debesīs

Pa sudraba trepitem. 33494.

Kur tu teci, sila pele? Rutadi, rutadi!

— Uz šiliņu galdu šķelt. Rutadi, Rutadi!
Nosiss tevi leeli koki.

—
Es pabēgšu zem eglites.
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Ko tu ēsi zem eglites ?

— Zaļas egles čeekuriņus.

Sāpēs tavs vēderiņš.

— Es smērēšu vasku sveestu.

Kur tu ņemsi vasku sveestu ?

— Mīļas Māras kambarī.

Kur to ņēma mīļa Māra ?

—
Raibas govs cicišos.

Kur to ņēma raiba govs ?

— Rīta zāles rasiņāi.
Kur tā ņēma rīta rasu ?

— No debeša leetiņš lija.
Kur ta' ņēma debess leetu?

—No ezerariksna 1 ) dzēra.

Kur ta' ņēma ezeriņš ?

—No avota iztecēja. 6.

Kur tu teci moza peļa? Koladū, koladū !

— Da orūda zerņu zogtu.

Kaiti tevi nosagiva ?

— Es ibāgu aļeņā.
Kai tu tī nanūsoli ?

—
Sasakiiiru kaula guni.

Kai tu tī nasadagi ?

— Sasaspraužu odotos.

Kai tev asnis natacēja ?

—
Sasazižu (?) vācu švīkstu.

Kur tu jēmi vācu švīkstu?

—
Vācos motis pvūreņā.

Kur tei jeme vaco mote ?

—
Raibas guvis ciceitī.

Kurlei jēme raiba gūvs?

— Zaļis zoles galeņā.
Kur palyka zaļa zoļa ?

—
Dīva vērši nūāduši.

Kur palyka Diva vērši ?

—
Dīva dali (al kollpi) nūdzvnuši.

Kur palyka Diva dali (kollpi) ?

— Uz kalneņa pili taisa.

Kur palyka tei pileite ?

— Zyl6m gunim sadaguse.
Kur palyka tos plēntenis ?

') Skati 244. I. puses apakšā.
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— Diva vystas izkosušas.

Kur palvka Diva vystas?

— Lipeņā salākušas.

Kur palvka tai lipeņa ?

—
Diva dali nūcārtuši,

Diva dali nūcārtuši

Ar osim zūbinim.

Kur palvka tos skaideņas?

— Jiūreņos salakstēja. 2.

Kur tecēsi tu, pelite ? Līgo, līgo!
— Teku pirti kurinātu. Līgo, līgo!
Kā tu dūmos nenoslāpi?
—' Es palīdu pa zemiti.

Ko tu ēdi pa zemiti ?

—
Sīkus olu akmentiņus.

Kā tev sirdi nenospeeda?

—
Es uzdzēru saldu peenu.

Kur dabūji saldu peenu ?

— Svētas Māras laidarā,

Svētas Māras laidarā,

Raibas goves pupiņā. 7.

Kur tecēsi tu, pelite ? Līgo, līgo!

—
Mezāi teku dēļu plēst.

Dēles tevi nositīs.

Palīdišu apakš zemes.

Ko ēdisi apakš zemes?

—
Vecus praulus krupsinašu.

Vaj tee tev rūkti nebūs?

Uzēdišu saldu sveestu?

ivur tu jemsi saldu sveestu?

—
Vecas mātes spannitēi.

Kur ta veca māte jēma ?

—
Raibas goves pupiņos.

Kur ta raiba gove jēma?

— Zaļas zāles rasiņāi.
Kur ta zaļa zāle jēma?

—
Tai eedeva mīļš Deeviņis. 3.

Šai dainai bez šeem četreem raksturigakajeem varianteem ir vēl

daudz citu un teem gandrīz it viseem ir tāpat, kā tai pamata dainai,

savs refrēns, ko ik rindiņas galā peedzeed, kā: ~Kolidū, kolidū!" —

„Koladū, koladū!" — „Rutadi, rutadi!" — „Līgo, līgo!" — „Kaladoj

') Riksna ir satecejums no rikt, sarikt, satecet.
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kaladoj!" —un ~Jumalā, jumalā!" Citādi še sastop dainas parasto

vecum veco dialoga formu, kura sneedz teatraliskus pasākumus.

12. Budeļus, čiganus raida projām.

Eit' projām, budeliši,

Negaidātkruķejam.
— Tās mājās tādi puiši

Nemāk kruķi uztaisit. 33543.

Es ārā neizeešu,
Ka es skādes nedarišu :

Apgreezišu gailim kaklu,

Saplēsišu dzirnutiņus. 33545.

Eim' projām budeliši

Negaidām kruķejam.
Te ar' nava tādu mežu,

Kur var kruķi izdabūt,
Te ar' nava tādu puišu,

Kas var kruķi uztaisit. 1.

Eit', mazee čiganiņi,

Barojeet kumeliņus,
Ka varam rītā braukt

Uz citeem čiganeem. 33544.

13. Budeļi, par ceeņu pateikdamees, atvadās.

Paldeesu, māmiņa,
Par jūsu godinu!
Gan deva ēsti,
Gan deva dzerti,

Nēzdogu nedeva,
Mutiti slaucit. 33547.

Paldees saku māmiņai,
Ta man' labi pameeloja
Ta man deva cūkas gaļu,
Salda alus nodzertees. 33549.

Ta bij laba nama māte,

Ta man labi pameeloja,

Deva ēst deva dzert,

Deva saldu brandavīnu. 33550.

Deevs un gan, Deevs un gan

Laba vīra sētiņā,

I gailitis iztecēja

Medainām kājiņām. 33552.
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Paldeesu, māmiņ,
Par jūsu god'!

Citgad vēl atnākšu

Tai sētiņē. 33548.

Ta bij laba saimineece,

Ta man' labi paceenaja:

Saēdos cūkas gaļas
Ar tērauda gapelem,

Sastrēbos sēņu putras
Ar sudraba karotēm. 33551.

Nu ar Deevu, nu ar Deevu,
šī vakara saimineece;
Rītu būs jauna deena,

Būs mums jauna saimineece. 33546.

Čigu čigu zaķit's lēca

No krūmiņa krūmiņā;
Tā čigāna čiganiņi
No ceemiņa ceemiņā. 33553.

Kas gan to vārdu budēlis", ~budulis" un „ķēkata" vispirmakā
nozīme? Ulmanis savā vārdnicā ved ~bubuli", ~buduli", ~budēli" sa-

karā ar vācu Būttel (lejas-vācu Budde; leišu buddelis),Scharfrichter,

Fopanz, Knecht Ruprecht der Kinder; budēlis, V.L., ein Lostreiber

(vaļineeks) ; m Kurland: ein am Fastnachtsabend m Verkleidung mit

Ruthen Umhergehender. — Latveešu mātes sauc to, kad viņu bērni

bļaujas unneklausa, lai nāk un per tos, vaj nes projām. Tad pateesi

kāds, uzvilcis apgreestu kažoku vaj citādi kā veepees, parādās pee

durvim, rupjā balsī eesaucas un bērni tad sabīstās, paleek klusi un

rāmi. Mātes un aukles tad saka, lai bubulis, budulis, budēlis nenāk

vairs, jo bērni ir rātni. Tāpat, kā dzirdējām, ari jaunas meitas bīstās

no buduļeem, no teem bēgdamas, no to pēršanas izvairidamās. Un

daža māmiņa uzaicina ~buduliti tāvainiti", lai tas izkuļ, izper, ~slinku

vedekliņu". Tā tad, kā redzam, budēlim pateesi peešķir pārmācitaja

lomu, kura te saceļ jautrību, kas jau ir zināms kurcumu, buduļu mērķis,

kā vispār ari komēdijas uzdevums.

Ķēkata pēc Ulmaņa ir plosošos cilvēku bars; ķēkatas, Narrenspos-

sen; ķēkatas lēkt, Fastnacht laufen; ķēkats, eine Stelze; ķēkatos lēkt,

auf Stelzen gehen; ķēkot, schaukeln, auf dem Fusse wippen; ķēkāt,

ķēkatees, Narrenspossen treiben, sich zum Narren machen; ķēkata

deena,Festnacht; m Eckau, Weihnachten, m Oberbartau, Neujahr. —

Ķēkatas jeb ķēkatt ir tā tad koka kājas, uz kādām vēl tagad puisēni

rotaļadamees staigā. Un šī ķēkatās jeb ķēkatos lēkšana mūsu gada
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svētku un svinamu deenu ~izrādēs" neviļus atgādina pee greeķu
koturna (gr. x6<k>iļvo; latiņu cothurnus), pee augstām skatuves kur-

pēm, koka kāju kurpēm jeb kok-kāju zābakeem, tādām augstām gree-

ķu un romeešu bēdu lugās auguma paleelinašanai, pacilinašanai leeto-

tām kurpēm jeb drīzāk puszābakeem ar augstām zolēm un augsteem

papēžeem. Šis tā sauktais koturns no sākuma greeķu ceemos, izrādēs

laikam nebijanekas vairāk, kā mūsu ķēkats, ķēkata jeb kok-kāja mūsu

kurcumos. Ka ķēkats varētu būt cēlees no vācu Geck, kā Volters

domā, tam runā preti mūsu ~ģeķis", kas taču tas pats pārlatviskotais

vācu vārds Geck.

Lai gan senatnē lācis droši ari latveešu mežos mitis, bijis latvee-

šeem labi pazīstams un viņu sirmajā dzejā daudzkārt minēts, starp citu

peemēr.mi pee alus darišanas, lai „lācit's dod savu stiprumiņu" un „bi-

tit' savu saldumiņu", — tad tomēr nekur un nekad nav dzirdēts, ka lat-

veeši būtu lāču dīditaji un vadātāji bijuši, kaut gan viņu episkajā dzejā

mēs sastopam varoņus kā Lāčaugaini un Lāčplēši. Kā lāču dīditaji un

vadātāji gājuši veenigi kreevi pa latveešu sētām apkārt, kā to vēl jau-

nākā laikā varēja redzēt. Tā tad kā tee ~čiganiņi", tā ari šee ~loču

vodotoji" (kā Latgalē saka) ir svešs elements mūsu tā sauktās vast-

lāvju lugās (~heidnischeFastnachtspiele").

Lāci preekš šīm izrādēm uztaisija gluži veenkārši diveēm kažo-

keem apgreezdami ļauno pusi un tad veenu uz kājām un otru rokām

uzvilkdami, jeb vaj ari ņēmās aptīstit ar zirnajeem no galvas līdz kā-

jām. Uz muguru uzlika spilvenus, lai celtos kumpums un skatitajeem

būtu vairāk ko smeetees. Tas bija tas bīstamais bubulis jeb budulis, ko

dancināja, dzeedadami: ~Danco, lāci, danco, lāci, Saimeneece mak-

sās", kamēr sen parastee veepli: kaza jeb buks un dzērve, ir gan tee,

uz kureem zīmējas:

Ai ķikoti, ķikotiņi,
Jeb : Ķiku ķiku, ķikuliņ,

Lec kāpostu dārziņā...

Jeb: Ķekatā, lēkātā!

Leksim kāļu dārziņā...

Šee ir tee ķēkati, tās ķēkatas, kas lec, kamēr lācis var tik čāpot

un dīditees. Tā puslīdz šīs pazīstamākās maskas ir raksturojamas.

Vēl būtu peeminams, ka kazas-buks, āzis ir tas, kas greeķu traģēdijai

(TČay(!>3!a) devis savu vārdu un dzērve laikam tamdēļ dabujuse lomu

šīs lugās, ka viņas sugai ir ta īpašiba, bareem nākt un eet pa gaisu un

pee sauceeneem ~rindā dzērves!" ~rindā dzērves!" paklausigi laistees

garā rindā it tāpatkā kurcumu danču bērni rindā eet'no ceema uz cee-

mu.
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XI. Metenis, vastalajs, vastlavji.

Šij svinamdeenai ir daudz nosaukumu daudzskaitlī: meteņi, me-

teeni, metini, tad meteņu-deena,meteeņuvakars; vācu Fastnachten pa-

kaļdarinatee: vastalajs, vastlāvji, ari vastlāģi, vastlāvju deena, vast-

lāvju svētdeena (Quinquagesimae). Pēdigi meesmeši (-gavēņi), kas

neapšaubāmi aizrāda uz katoļu laikeem, atgādinādami pee reetumu

Europas karnevāla, itāļu carnevale, ko pa laikam atvasina no latiņu

caro, vale ! gaļa, meesa, sveika! ar Deevu! jeb veclatveešu meesu mest!

no kam tad meesmeši. Jeb karnevāls atvasināms no itāļu la carne vale,

meesai, izpreecai sava teesa. še peeminams ari franču charivari, me-

teņu jeb vastlāvju izpreecas, Fasching, līgsmais zeemas laiks no trij-

kungu deenas, zvaigznes deenas (epifanijas) līdz gaveņeem jeb mees-

mešeem, līdz pelnu deenai,sevišķi šī laikmeta pēdējās 10 deenas ar pee

tam parastām tautas izpreecām, veepļeem, maskām, bubuļeem, kēka-

tām etc, visspīdošaki svinot Romā. Un latveešeem ir kā jau dzirdē-

jām, sen vispār pazīstama paraša, zināmos gada svētkos un svinamās

deenās dažādi veeptees, pārģērbtees, maskotees un eet no ceema uz

ceemu, pa kaimiņu mājām — sētām apkārt ceemā, izpreecās. šādas

deenas bija, kā kurā apgabalā: Kurcumi (korcumi), metenis jeb vast-

lāvji, Mārtiņi, Katrinas deena, Miklava deena, sevišķi zeemsvētki, ari

ļaunsgadš. Veepušees veesi saucas par buduļeem, budeļeem, ari bubu-

ļeem un ķēkatām. Ceemā nogājuši tee dzeed īpašas buduļu, ķēkatu

dzeesmās, pee tam deedami un dažādus ērmigus skatus improvizēdami.

Par tām dzirdējām jau agrāk vairāk atteecigos gadijumos. Nu sevišķi

par meteņa dzeesmām.

No izturēšanās ap meteni atkarājas daudz labuma, kā: linu aug-

šana, telišu bai-ošanās, govju un vēršu dancošana v. t. pr.

Ap meteni slaiži laižu,
Lai liniņi gari aug . . .

32209.

Audzeet man gari lini,
Mirksteet balti ezerā,

Es māsiņas vizināju
Meteniša vakarā. 32210.

Deetu, deetu saimeneece,

Meteniša vakarā,

Lai liniši gari auga,

Lai telites barojas. 32211.

Metonišu vakarā

Tāļu braucu pīrāgos;

• Eedzēruse līgojos,
Lai telites raibas auga. 32219.
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Padanco, saimeneece,

Meteniša vakarā:

Lai danco govis, vērši

Pavasar' tīrumā. 32227.

Viza, viza, kamaniņas

Meteniša vakarā;

Tā vizēja liniņam •
Zelta poga galiņā. 32232. .

Sekoša meteņa daina:

Metens sola saltas deenas, .

Solās visu sasaldēt.

Krausim malku vezumā,

Vedisim meteņam,
Lai sakur leelu guni,

Lai sasilda pasauliti. 32225. :

atgādina pee veenas dainas, pēc kuras malku ved Ūsiņam, proti:

Krausim malku vezumā,

Vedisim Ūsiņam;
Lai tas kūra leel' uguni,
Lai sildija pasauliti;
Lai stāv dzīvi bēree zirgi,

Ābolaiņee kumeliņi.
Meteens sola aukstas deenas, •••; ■■', , ::.
Draudē visus nosaldēt. Auniņ 881 ).

Kā ari citi svētki, metenis, kā redzam, top personificēts. Tam peedzeed

dēlus un meitas.

Meteņami peeci dēli,

Visi peeci arajiņi;

Meteņami peecas meitas,

Visas meitas malejiņas. .
Metens brauca par Daugavu,
Cūkas ausis kulitē.

Brauc, meteni, Vidzemē,
Dabūs' pilnu kamaniņu. 32220.

Metenis top minēts pretstatā ar leeldeenu:

Meteņam vīzes pinu,

Meteņam auklas viju;

Lai leeldeena vazājās

Basajām kājiņām. 32217.

') Tāpat ari mīļais Deeviņš kurina leelu uguni, krāsni. Sk. Krēsliņu Jāna «Pasakas» un

N. Vidvutu.
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Meesmetis, mellacis,

Apēda gaļu;

Leeldeena, Mārgreeta,
Ta taupa bērneem. 8221 1.

Ap meteni slaiži laižu1),

Lai liniņi gari aug;

Ap leeldeenu šūpojos,
Lai telites barojas. 32209.

Metenis teek tāpat sakarā vests ar pelnu deenu un leeldeenu:
Meten's kaktā sukājās,
Pelnu deenas gaididams.

Ej, meteni, pa durvim,

Gaidisim leeldeeniņas. 32222.

Pelnu deenu krogā dzēru,

Lai liniņi gari aug;

Leeldeen' gāju šūpotees,
Lai telites ganijās. 32209, 2.

Slaidi laidos metenī.

Lai liniņi gari aug;

Leeldeenā olas viru,
Lai telites barojas. 32209, 3.

pa meteni labi uzdzīvo:

Visu gadu naudu krāju,
Meteniša gaididams;
Nu atnāca metenit's,
Nu naudiņa jātērē. 32234.

Jeb: Visu gadu naudu krāju

Vastalāju vakaram;
Nu atnāca vastalaji,
Nu naudiņu tērēsim. 1.

Tik dabūju grūdeniša")
Kā meteņa vakarā 32228.

Čura, čura, vira, vira,

Meteniša vakarā;
Kad aizgāja metenitis,

Ni tad čura, ni tad vira. 32229.

Kužu, kužu, važu važu

Vastalāju vakarā;

Kas nekužu, kas nevažu,

Tam lineļi kā strunķeni. 32231,1.

l ) Tad it kamanu ceļš.
I 2) Tas zinanvs tautas edetns.
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Metenis gaida pelnu deenu, bet šī viņu izkonkurē:
Meten's kaktā sukājās,

Pelnu deenas gaididams;
Nu atnāca pelnu deena,

Bēdz, meteni, aizkrāsnē! 32223.

Nāc, māsiņa, cik nākdama,

Nāc meteņa vakarā;

Pelnu deenu pārtecesi,

Plācenišu paēduse. 32226.

Jautā : Meteni, meteni, kur liki pīrāgu ?

Atbilde:
—

Klētī plauktā, krustiņš virsū. 32218.

Pēdigi apnikts metenis —■ vastlāvis, gavēnis, pelnu deena un ilgot

ilgojas pēc leeldeenas:

Ej projām, metenit,

Ar to meežu plācenit'; 32213.

Jeb : Bēdz projām, vastalāvi,
Ar saveem pīrageem 1.

Tad : Ej pa ceļu gavenit,
Ar saveem vīkstekņeem;
Atnāks man leela deena,

Ar baltām oliņām1)- 4.

Ej projāmi, pelnu deena

Ar savāmi karašām,

Atnāks mums leela deena

Ar raibāmi oliņām. 5.

Skreen garām, metenit,
Ar kaņepu plācenit';
Man atnāca leeldeeniņas
Ar baltām oliņām,
Ar baltām oliņām, ~

Ar zeedotu plācenit'. 6.

Ej ar Deevu, meteniti,

Ar to savu slokatniti'-) ;

Atnāks mūsu leeldeeniņa
Ar balto peena rausi. 2.

Tad vēl jo brammanigi raida meteni projām, kā:

Ej ellē, metenit,
Ar savām lepeškām3) ;

•) Zīmējās uz visas dzīvības izcelšanos no olas jeb pauta.
2 ) Slokains. šlokains. šlokans isc. vēders).
') No kreeveem aizņemta — JieneuiKH. plāceni, karašas.
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Atnāks mana leeldeeniņa
Ar baltām oliņām. 3.

Pēdigi to tak godam izvada, eelūdzot to uz citu gadu:

Ej ar Deevu, metenit,

Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,

Tad mēs tevi saņemsim. 32212.

XII. Leeldeena.

Pa leeldeenu peekrīt leela loma šūpolām un olām jeb pauteem.

Leeldeena vaicā,

Kur kāra sūpolas ?

Albta (=Avota) malā,

Ozola zarā. 32272.

— Avota kalnā

Siltajā saulē. 32273.

Kur mēs leeldeenu

Šūpuli kārsim ?

Avota lejā
Siltā saulē. 1.

Brāļi, brāļi, leela deena,

Kur kārsime šūpuliti ?

— Aiz upites kālniņāi
Div' sudraba ozoliņi. -32240.

Kar, brāliti, šo leeldeenu

Māsiņai šūpulites;
Kārsi citu leelu deenu

Savai jaunai līgavai. 32257.

Leeldeena vaicāja, kur kārs šūpules?
Avota kalnā, sudraba stabos. 32274.

—
Tīruma vidū, akmeņu starpā. 32275.

—
Uz augsta kalna,

Leelceļa malā. 32276.

Tad top it pamatigi iztirzāts, kur vislabaki šūpolas karamas. ~Kar,

balini, šūpuliti, Nekar jūras maliņā." — ~Es tev lūdzu, bāleliņ, Nekar

jairu jūrmalī".— ~Nekarat, bāleliņi, uz Daugavas šūpuliti". — ~Nekar-

eet, bāleliņi, Uz ūdeņa šūpolites". — ~Kar, bāliņi, šūpolites, Nikar

upes maliņā..." Kamdēļ nē?
— Tamdēļ, ka ~Trūkst virvite dārdēda-

ma, Krīt māsiņa jūriņā", ~ūdenī", ~upitē", ~Slīks māsiņa raudādama",

~Pašā ūdens dibenā" jeb „Samirkst martas baltās zeķes, Nokrīt zīļu vai-
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nadziņš". (32258—32259). Bet kur tad lai nu kar tās šūpolas? —

„
Kārsim leepas galiņāi, Lai māsiņas līgojas" (32241). Māsas saka :

Karat, brāļi, šūpulites

Augsta kalna galiņā,
Lai redzēja ta māsiņa,
Kas tautiņu lejiņā. (32260).

Spīdi nu, saulite, ābeļu dārzā,

Tur mūsu bāliņi šūpoles kāra. (32295).

Nekarat šūpuliti
Aramāi zemitēi;

Aramāi zemitēi

Zelta nauda apakšāi. (32290).

Nekāru šūpuli labā zemē:

Balandas veen auga, ne meeži, rudzi.

(32289).

Trīs gadi pazinu šūpoļu veetu:

Ne auga mauriņš, ne daboliņš. (32298).

Tad dod padomu, kādas kārtis lai cērt, kar šūpolām, kā :

Cērteet, brāļi, oša (bērzu) kārtis,

Vītojeet saulitē;

Kad atnāks leela deena,

Pakareet šūpolites. 32304 un 32305, 2.

Karat, briiļi šūpulites

Ozoliņa kārtiņām,
Nāks māsiņa šūpotees
Visas trejas leeldeeniņas. 32261.

Egļu kārtis nav tik labas :
čīkstēt čīkst egles kārtis, —

Ka tās čīkst, ka nečīkst?

Kā tām bija nečīkstēt,

Raudādami pakāruši l ). 32301.

Tad pacelts jautājums, kas stiprāks? vaj gredzens 2) vaj virve

— Gredzens zināms ir stiprāks:

Trūkst, trūkst virvite, netrūkst gredzens!

Jauns, jauns bāliņš, virvišu vijējs;

Vecs, vecs tētiņš, gredzenu greezis.
32299.

Un stiprāki atkal par eevas greesteem gredzeneem ir ozola.

') Nav labā, jautrā prātā kārtas.

) No vicēm griesti, savīts.
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čīkstēt čīkst, tipet tip
Eevas greesti gredzentiņi;

Kaut greezušiozoliņa,

Nečīkstētu, netipetu. 32302.

Nu seko humora pilna kritika par šūpolēm, kuras sveši ļaudis, ļau-

dis, bāleliņi kāruši:
Sveši ļaudis no needres šūpuli kāra;

Sabērzu saujā, palaidu vējā. 32280,4.

Ļaudis man šūpul' kāra ,
No tīreem vizuļeem.

Vaj bij man šūpotees,

Vaj vizuļus lūkotees? 32281,1.

Man bāliņi pakāruši

Needru kaulu šūpoliti.

Sabērzišu saujiņā,
Palaidišu vējiņā. 32280.

Man pakāra bāleliņi

Vizuļotu šūpakliti.
Ni man bija šūpatees,
Ni vizuļu lūkotees. 32281.

Man pakāra bāleliņi
Vizulišu šūpolites;
Skan podziņas, skan zīlites,

Skan vizuļu šūpolites. 32282.

Gudri mani bāleliņi,

šķūnī kāra šūpulites,
Lai māsiņai nesamirka

Vizuliša vainadziņš. 32253. jeb :
Lai vējiņis neappūta
Dzeltano (Sudrabotu) vizuliņu. 1.

Augsti mani bāleliņi,

Augstu kāra šūpotnites;

Tautu meita ne-eekāpa,

Ikam lūdza cēlējiņa. 32239.

Tautu meita zema, resna,

Tai vajaga paleceknes. 1.

Tautu meita neeekāpa,

Bīlinģišul ) vajadzēja. 2.

Lai nu šā vaj tā, šūpolas tomēr ir gatavas; šūpošanās preeki var

sāktees. Tak pirms viņas ir izmēģināmas, eešūpojamas, eelīgojamas.

') Bilinš, klucītis, pakāptees, eekapt šupolās.
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Te tad nu tautas dzejneeks episkā veidā atkārtodamees, humoru, zob

galibu, atjautueepīdams, stāsta, dzeed :

Eešūpaja, eelīgoja, —

Kas eekāpa šūpulī ?

Greizu ratu taisītājs, (var.)

Šķību vagu dzinejiņis,

Tas eekāpa šūpulī. 32244 un 32245.

Eešūpoja, eelīgoja, —

Kas eekāpa šūpulī?
Sīku rakstu rakstitaja, (var.)

Svina muca, draņķa muca, (v.)

Tautu dēlis, mūs' brālitis,

Tee eekāpa šūpulī. 32246—32248.

Nu, tā sacit, šūpolas ir iesvētitas, nu var eesāktees visleelakee leel-

deenas preeki — šūpošanās.

his ar savu mīļāko
Leeldeenās šūpojos;

Viņš eevēra zelta virvi (veervu),

Es sudraba gredzeniņu. 32251.

Es neeešu ne ar veenu

šūpolēs šūpotees;

Eeš ar savu brāleliņu,

Tas man veegli pašūpos. 32252.

Es neeešu jairiņās (v. jairitēs)
Ni ar veenušūpotees;
Eeš' ar savu bāleliņu,

Tis man veegli izšūpās. 1.

Jau es biju gana veegla,
Vēl man veeglu veeglinaja,
Vēl pakāra brāleliņi
Needres kaulu šūpuliti. 32254.

Neba visi, kas gribšūpotees, ir tādi veegli, neba viseem ir šūpotāji.

•vap, kāp, Anniņa,— kas tevi šūpās?

še nava tava, kas tevi šūpās. 32255.

Kālab Māriņa tik smagi sveest?

ko deva govēm, apēda pate. 32256.

Kas tādus svaru maisus eekustinās?

Vajagabrālišu, eekustinat. 32262.

Neveen eekustinataju, bet ari metēju, sveedeju vajadzīgs.
Met mani, Jēciti, neraustidamis,

Es tev solišu diženu brūti1 ),

') Ģermānisms — līgavas, ļaudavas, martis veetā.
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Es tev solišu Reesktuļu Minni;
Ja tās negribi, dabūsi citu, 32283.

Metat mani, metejiņi,
Līdz mēnešam nemētāt:

Mēnešam asi ragi,

Noraus manu vainadziņu.
Met man' augsti, met man' augsti
Līdz debešam nemeteet:

Debešam asi ragi,
Noraus manu vainadziņu. <>2284 un 1.

Metat mani, metejiņi,
Pa zariņu galiņeem,

Ceelaviņas meita biju,

Zaru galu laipotajā. 32285.

Meteet mani, veci vīri,

Nava jaunu metejiņu:
Jauni puiši krogā dzēra

Vakarēju gājumiņu. 32286.

Un īieveen patikas dēļ kar pa leeldeenam šūpolas un šūpojas, ne,

pee tam grib ari zināmu labumu panākt:

Liniņu labada šūpulikāra,
Lai auga liniņi kā šūpulites. 32279,1.

Jeb: Leeldeen gāju šūpotees,
Lai liniņi gari aug;

Pīrāgos čušinat1 ),

Lai telites raibas aug. 32271.

Ka še no šūpošanās pa leeldeenām sagaida it kā kādu simpatetisku

eespaidu, to leecina ari tee pantiņi, kā:

Ai odiņi, masališi-),

Ne-edeet šovasar:

Jau es gan šūpojos
Visas trīs leeldeeniņas. 32237.

Ai, oditi, miguliti3),
Nekod mani šovasar!

Es jau gan šūpojos
Visas trīs leelas deenas:

Pirmu deenu, vidus deenu,

Pēdejdeenas vakariņu. 1.

Kas to leeldeenu eešūpoja,
Tam auga liniņi, tam kaņupites. 32263.

') Čukstēt; -') masalas, maseles un masulas ir zirgu mušas; :1 ) miģeles ir

mazas mušiņas ka putekļi.
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Kā vispār latveeši uz leeleem svētkeem, tā ari uz leeideenām dara

alu :

Nāc, māsiņa, kad nākdama,
Nāc leeldeen uz brājeem;
Leeldeen brāļi alu dara,
Leeldeen kāra šūpulites. 32287.

Trīs deeniņas leeldeeniņas,
Trīs deeniņas zeemas svētki,

Tām sešām deeniņām

Darāt, brāļi, alutiņu. 32300.

Bet pēc šūpolēm otra leelakā loma peekrīt olām, pauteem. Dažos

apvidos (Kurzemē) pastāv eeraša, pa leeldeenu eet pautus šaust. Pir-

mās svētku deenas vakarā salasās puiši un katrs ar brangu zaļu skuju

apgādajees eet uz kaimiņeem, seevas un meitas šaust. Pa jokam
šauzdami ar skuju, tee pee tam saka: „Cep raušus, dēj pautus! — Cep
raušus dēj pautus!" Meitas, zināms, bēg un seevām jaizperkas no šau-

šanas ar pautu dāvināšanu, ko tad pārnes mājās un otru svētku vāra,

krāso. Māc. Dobners par latv. leeldeenas eerašām rakstidams, nav šo

pautu šaušanu pareizi sapratis, to tulkodams ar Eierschiessen, kas ir

aplam; jo te nešauj, bet šaust. Veena daina Barona-Visendorfa krā-

jumā atgādina šo pautu šaušanu, kā :
Ko dosim šautejam,

Ko šūpuļa kārējam ?

Ne māmiņaraušu cepa,

Ne vistiņa olu deja. 32264, 1.

Pauti ir tik nepeeceešami pa leeldeenu, ka sastopam izsaukšanos:

Dēj, mana vistiņa, div' pauti deenā!

32242.

Tad pauti, oliņas, jākrāso, lai būtu, ko dot šautejam, dāvināt bāli-

ņam, šūpoļu kārējam, šūpotajam, metējam v. t. 1.

Pērvesim, māsiņas, raibas oliņas,

ŠķiņĶosim bāliņam leeldeenas rītā.

32293.

Došu olu brāliņam
Par šūpoļu kārumiņu:
Man vistiņas dētin deja,
Kladzināt klādzinaja. 32243.

Pašūpo, brāieliņ,
Došu olu, došu olu!

Man vistiņas dētin deja,
Kladzināt kladzināja. 1.
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Ko es došu bāliņam
Par sūpola kārumiņu ?

Vista olu nedējusi,

Māte raušu necepusi. 32264.

Ko es došu, ko es došu

Šūpoliša kārējam?
Došu cimdus, došu zeķes,
Līdz zemītei linu kreklu. 32265.

Ko es došu metejr.m.

Ko šūpuļu kārējam?

Olu došu metējam, v.

Cimdu pāri metējam,
Olas čaulu kārējam. 32266.

Te nu pašaujas atkal joki un humors:

Ko tās šūpules tik gauži raudāja(al.:

raud)?

Vecu vīru kārtas, ne jaunu puišu. 32268.

Šūpojees, karajees,
Pats šūpuļa kārejiņš,

Kam tu kāri šūpulites

Dziļas upes maliņā.
Samirkst manas baltas kājas,
Eekrīt zilu vainadziņš. 32294.

OiKstet čīkst, tipet tip
Eevas greesti gredzeniņi.
Lai tā čīkst jaunipuiši,

Ka negreeza ozoliņa! 32303.

Čīksti, čīksti, steepees, steepees,-

Eevas greests gredzeniņš!
Lai tā čīkst, lai steepjas
Jaunu puišu augumiņš. 1.

Jebšu leeldeenas kā pavasara svētki svinami tādā laikā, kur ru-

dens krājumi sāk izsikt, kur jau tukšums tuvojas, kā tas izsacits

dainā :

Leeldeeniņa leela seeva,

Ta atnāca tukšu roku ;

Miķelits mazs vīriņš,
Tas atnāca pilnu roku. 32278.

Ko leeldeena man atnesa

Par gadskārtas gaidījumu?
Veenu pašu zīdautiņu

Vējiņam vicināt. 32267.
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tomēr šūpoļu preeku un raibo oliņu deļ viņu gaidit gaida. It īpaši pa

garo gavēni ilgojas, kaut jele jau leeldeena būtu klāt:

Vai, vai, leeldeena, tavu garu gavēni!

Apēdu māmiņai trīs pūri kaņepu,

Trīspūri kaņepu, deviņus pīrāgus,

šo garu gavēni gavēdama. 32236.

Nāc nākdama, leela deena,

Visi bērni tevi gaida,

Visi bērni tevi gaida,

Aiz vārteem sasēduši. 32288.

Bērnus jau līdz ar šūpolēm un olām uztrauc ari siltā saulite, jo

Leeldeenas rītā sarkana saule;

Maršiņas villainei sarkanas bārkstis.

32277.

Pēdigi leeldeenas starp visām jaukām izpreecām itin nemanot jau

pee beigām:
Tā gaidu (gaidiju) leeldeenu kā bālē-

liņu;

Aizgāja garāmkā rīta rasa. 32297.

Dažs labs ar savu mazumiņu, trūkumiņu tomēr jautri pavadijis šos

ieelos svētkus:

Leela bija leela deena

Mazas manasvillainites;

Pavadiju leelu deenu

Ar mazām villainēm. 32270.

Nu tad atvadišanās:

Pavadu leeldeenu pār augstu kalnu

pār augstu kalnu, caur zaļu birzi,
Caur zaļu birzi upites malā.

Guli nu, leeldeena, līdz citam gadam,

Līdz citam gadamupites malā. 32292.

Eet projām, leeldeeniņas,
Ar baltami oliņām;
Es gaidišu Jurģa deenas

Ar zaļo rudzzāliti. 32250.

Nu daži episkas tautas dzejas gabali, kas ari eekrīt šaī laikmetā.

Tee ir mvtiskais Saules koks, pupa un roze — ~debess trepes".

Motto: Bāriņš kāpa debesīs

Pa ozolu zarineem,
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Pavaicāti Deeviņam,
Kur palika tēvs, māmiņa. 4975.

1. Pupa.

Eestādiju zilu (al.: baltu) pupu

Savā rožu dārziņā;
fa izauga leela gara

Līdz pašām debesīm.

Es užkāpu debesīs

Pa pupiņas zariņeem;
Tur satiku Deeva dēlu

Kumeliņu sedlojot.

Labrīt, labrīt, Deeva dēlis!

Vaj redzēji tēv' ar māti ?

— Tēvs ar māti jūrmalāi

Saules meitai kāzas dzer.

— Ej, dēliņi, atpakaļ.
Var. Dabuj' veenu brūnu pupu,

Eestādiju kalniņā,

Eestādiju kalniņā,
Pašā kalna galiņā.
Ta izauga leela gara

Līdz pašām debesim.

Es uzkāpu debesīs

Pa teem pupas zariņeem.

Tur satiku Deeva dēlu

Kumeliņu seglojam.

Labrīt, labrīt, Deeva dēls!

Vaj redzēji tēv' ar māti ?

— Tēvs ar māti Vāczemē

Dēliņam kāzas dzer.

— Labrīt, labrīt tēvs ar māti!

Kam man mazu atstājat?

— Ņem, dēliņ, gudru galvu,
Veca vīra padomiņu,
Kaldin' asu zobeniņu

Deviņeem žubureem.

— Kur tas tāds kalejiņš,
Kas to tādu kaldinās?

Rigāpirku, naudu devu

Vāczemē kaldināju.

Es nocirtu prūšam galvu
Ar to asu zobeniņu.
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Prūšu meitas gauži raud,

Galviņā lūkodamās.

~še gul manis arajiņis,
Mans maizites devejiņš!" 34040.

Kaldin' asu zobentiņu,

Kaldin' asu zobentiņu

Deviņeem asmiņeem.

— Es nokalu zobentiņu

Deviņeem asmiņeem,
Es sacirtu Joda (al.: Velna māti)

Deviņeemi gabaleem.

Apskreen mani brūni svārki

Joda (Velna) mātes asinim.

Vai, Deeviņ, mīļa Māre,

Kur bij man izmazgāt ?

—
Meklē tādu ezeriņu,

Kur deviņas upes tek.

Vai, Deeviņ, mīļa Māre

Kur bij man izkaltēt?

— Meklē tādu bleeķa dārzu.

Kur deviņas saules spīd.

Vai, Deeviņ, mīļa Māre,

Kur bij man sarullēt?

— Meklē tādu ruļļa namu,

Kur deviņi ruļļi tek.

Vai, Deeviņ, mīļa Māre,

Kur bij man paglabāt?
— Meklē tādu šķirsta lādi,

Kam deviņas atslēdziņas. 34043.

Pirmajam gabalam „Latvju dainās" peesprausti 24 varianti, kas

leecina, ka tas bijis jo izplatits. Tas otrs gabals ir bez varianteem.

Divdesmit tekstos minēta baltapupa,sešos —turkupupa, vee-

nā —z i la, veenā — brūnapupa; tad veenā tekstā bez krāsas mi-

nētas — divi pupas un pēdigi veenā veenkārši — veena pupa. šo

pupu tautas eestāda rožu jeb baltu rožu dārziņā, jeb kalniņā, smilkšu

—
baltu smilšu kalniņā, pašā kalna galiņā, jūrmalā vaj „Leela ceļa ma-

liņā etc. Ta izaug līdz pašām debesīm. Stāditajs ir vīrs, kam galva

neskurbst; tas uzkāpj pa pupas zareem debesīs. Ko viņš tur redz ?ko

sateek? ko dabon zināt? kādu padomu saņem? ko izdara? Viņš stāsta :
Tur redzēju Deeva dēlus

Pa debesim staigājam:
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Zīžu zeķes, glāžu kurpes,

Sudrabiņa nēzdaudziņi. 34037.

Redzej' divi Deeva dēli 1 )

Kumeliņu sedlojam ...
34038.

Jeb :Eeraudz'iju Deeva dēlu

Saules zirgus seglojam .. .

(Var.) Baltu zirgu seglojam . . . 34039.5.

Jeb.: Tur redzēju Deeva dēlu

Bišu stropu smērējam .
. . 34043, 1.

Jeb.: Es redzēju Deeva dēlu

Seekim bites mērijot... 9.

Jeb : Es redzēju Deeva dēlu,

Segloj' bēru kumeliņu:

Deeva dēls medit gāja

Sudrabiņasunišeem. 34044.

Jeb : Es redzēju Deeva dēļu,

Migleenājizvejojami:

Vara laiva, zelta tīklis,

Dimantiņa zēģelite. 34045.

Jeb : Es redzēju jūriņāi
Deeva dēlu zvejojot:

Zīda tīklis, zelta laiva,

Sudrabiņa zēģelite. 1.

Pasveicinājis Deeva dēlu, viņš vaicā tam pēc tēva un mātes. Un

d;ibon par atbaidi, ka:

Tēvs ar māti jūrmalāi
Saules meitai kāzas dzer.

Jeb: Tēvs ar māti Vāczemē

Saules meitai kāzas dzer. 23.

Tad viņš vēl vaicā :
Kur tu jāsi, Deeva dēls,

Kumeliņu apseglojis?
Un Deeva dēls atbild:

Jāšu seevas lūkotees,
Saules meitas precībās. 34046.

Kā ceļotājs, kuiš no maldišanās baididamees vairāk reiz pēc ceļa

taujā, tā ari mūsu debesu kapejs greežās vēl pee paša Deeviņa:

Pavaicāju Deeviņam,
Kur palika tēvs, māmiņa?

l) Dua s
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sun dabon to pašu atbildi:

Tēvs māmiņa Vāczemē,
Saules meitai kāzas dzer.

Nu tad seko vedib&s un kāzas, kuru spožumu un leeliskumu var

nopra.it no velšu un pušķu dažadibas, greznuma un bagatibas, kas

cenšas cita citu dārgumā,košumā un mirdzumā pārspēt.

1.) Mēness (v. Deeviņš) ņēma Saules

meitu,

Pērkon' lūdza panāksņos.
Pērkons gāja panāksņos,

Visu zemi pušķodams:

Kalniņeemi zīdu zāli,

Ozoleemi zelta lapas,

Mazajeemi kārkliņeem

Sudrabiņagredzentiņus. 34039, 7.

Saule pati pūru veda,

Pati pūru izdalija:
Preedei zeķes, eglei cimdi,

Bērzam smalki preevitiņi,

Resnajam ozolam

Trim kārtām zīžu josta, ,

Sīkajeem krūmiņeem
Katram zelta gredzentiņš. 2.

2. ) Saule veda vedekliņu
No Vāczemes šaī zemē.

Deeva dēlis līdza jāja,
Mežeem galus pušķodams:

Leepai lika zelta zarus,

Ozolam sudrabiņa,

Mazajam bērziņam

Zaļa vara vainadziņu,

Sīkajam kārklišam

Uzmauc zelta gredzentiņu. 4.

Deeva dēls, Saules meita

Vāczemē kāzas dzēra.

Pate Saule (v. Laime) pūru veda.

Meža galus veltidama:
Ozolam raibi cimdi,

Leepai baltas villanites,

Mazajam kārkliņam

Apzeltiti preevitiņi. 1.
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Kam tee tādi kumeliņi

Sudrabiņa podziņām?

Deeva dēla kumeliņi,
Saules meita vedamā.

Pate Saule pūru veda,

Visus mežus veltidama:

Ozolam raibi cimdi,

Leepai mēļu vilnainite

Smalkajam kārkliņam

Apzeltiti preevitiņi. 3.

Saule pate pūru vede

Mežeem galus veltidama:

Ozolam raibus cimdus,

Leepai zaļu villaniti,

Mazajam kārkliņam

Apzeltitu preeveetiņu. 34039.

Saule pate pūru veda,

Meža galus veltidama:

Ozolam raibus cimdus,

liepai baltu viilainiti,

Mazajam kārkliņam

Apzeltitus preevitiņus. 5.

3. Saule savu meitu deva

Pār ūdeni Vāczemēi;

Deeva dēli pūru veda,

Meža galus karstidami.

Preedei kāre zelta dveeli,

Eglei zaļu viilainiti;
Teem mazeem bērziņeem
Zelta greesti gredzeniņi.

4.) Saule veda vedekliņr.
No Vāczemes šai zemē;

Mēnesnica pūru veda,

Visus mežus veltidama:

Ozolam raibi cimdi

Leepai balta vilnanite,

Melno elkšņu krūmiņam

Apzeltiti preevitiņi. 19.

Saule veda vedekliņu,
Visus mežus pušķodama:
Ozolam zīda josta,

Leepai balta vilnanite,
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Bērziņami kuplgalvami

Sudrabiņa rotājumi,

Sirnalkajami kārkliņami

Zaļa vara gredzeniņš. 22.

5.) pērkons brauca pār jūriņu,
Aiz jūriņas seevas ņemt.
SauP ar pūru pakaļ brauca,

Visus mežus veltidama:

Ozolam zelta jostu,

Kļavai zelta pirkstainišus,

S'ikajeem kārkbņeem
Zelta p-reestus gredzeniņus. 8.

6.) Pērkons veda vedekliņu
No Vāczemes šai zemē;

Saule gāja panākšņos,
Mežu mežus pušķodama.

Saule nesa ze'ta zeedus,

Meža galus veltidama.

Eglei deva zelta cimdus,

Preedei zelta pirkstainišus,

Mazajeem krūmiņeem
T*iseem zelti vizulišus. 18.

Saule veda vedekliņu,
Meža galus veltidama:

Preedei sagša, eglei sagša,
Bērzam balta villainite,

Resnajam ozolam

Trim kārtām zelta josta;
Vecam pura kārkliņam

Zaļa vara pakariņi. 20.

Saules meita pūru veda,

Visus kokus veltidama:

Ozolam kreklu deva,

Leepai baltu viilainiti,

Smalkajam \ārkliņam

Apzeltitus preevitiņus. 23.

Deeviņš (v. pērkons) veda vedekliņu

No Vāczemes šai zemē;

Mīļa Laime pūru veda,

Kokeem galus veltidama.

Leepai lika zelta kroni,

Ozolami sidrabiņa
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Sīkajeem kārkliņeem
Uzmauc zelta gredzeniņus. 10.

Deeviņš (v. Pērkons) veda vedekliņu
No Vāczemes šai zemē ;

Saule veda velšu pūru,

Visu mežu pušķodama:

Ozolam kreklu deva,

Leepai mēļu viilainiti,

Sīkajeemi kociņeem
Pa dzīpara galiņam. 11.

Pērkons veda vedekliti

No Vāczemes šai zemē;
Saulit' veda velšu pūru,

Meža galuspušķodama:

Ozolami raibi cimdi,

Ošam balti pirkstainee,

i Kļaviņai zīdautiņš
Rakstitām maliņām,

Vecajami segliņam
Galā santa cepurite. 12.

Ozolam vaska cimdi,

Leepai mēļu villainite,

Sīkajam kārkliņam

Zaļavara pakariņi. 15.

Pērkons veda vedekliņu
No Vāczemes šaī zemē ;

Saule veda velšu pūru,

Visus mežus pušķodama:

Ošiņam brūni svārki,
Bērzam balta vilnanite,

Sīkajam kārkliņam

Zaļa vara pakariņi. 13.

Vaj ta nav īsta, jauka, preekšzīmiga episka dzeja, kurai viscaur

ir tīrais episkais raksturs, kurš izpaužas leeliskos notikumos, grandi-

ozos skatos, zīmigos atkārtojumos, graznos, peederigos, raksturigos

epitetos, dziļās, plašās idejās un teicamos, kreetnos, centeenos, cīniņā

ar tumsu, ļauno, centibā uz gaismu, uz labo. Tā ka epa varonim

jaiztura ne veen ētiskas, bet ari fiziskas cīņas, tad viņam ne veen

jatura modrs gars, bet jāsaņemas spēkā, jāgādā labi, derigi eeroči,

jakai zobens.

Bet nu atgreezisimee? atkal pee sava varoņa, debesskāpeja. —

Tas nogājis, kur Saules meitai (variantos: Dēliņam, Bāliņam, Krust-
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dēlam) kāzas dzer, noskatijees deevišķigās vadibās, velšu izdališanā,

visas dabas pušķošanā, atrod tur ari tēv' un māti, kas viņam veen-

kārši saka:

Ej, dēliņi, atpakaļ,
Kaldin' asu zobentiņu,
Kaldin' asu zobentiņu,

Deviņeemi asmiņeem:

Jeb dēls vecākus preecigi sveicinājis, — „Labrīt, labrīt, tēvs ar

māti!" — jautā: ~Kam man' mazu atstājāt?" Tee atbild:

— Ņem, dēliņ, gudrugalvu,
Veca vīra padomiņu,
Kaldin' asu zobentiņu,

Deviņeem žubureem.

Dēls atbildēdams vaicā:

—
Kur tas tāds kalejiņš,

Kas to tādu kaldinās?

Mums ir gan tāds kalējs, par kuru dzeed:

Kalējskala debesīs,

Ogles bira Daugavā:
Saules meitas saktu kala,

Deeva dēla zobentiņu. 33728.

Te nu pacelts zobena jautājums. Mūsu še tagad aplūkojamais
preekšmets ir:

Zobens. Tam episkā dzejā ir leela nozīme, tas tāpat slavināts,
daudzināts vidus laiku epos kā senatnē Achilla vairogs, ko Homērs

leek Hefaistam gabalu pa gabalam it kā mūsu acu preekšā ar leelu

māksiu pataisit. Mūsu gadijumā ir par ta zobena kalšanu vairāk

pastāstijumu. Pēc pirmā teksta Debesskāpejs, kā ta nelaiķa vecāki

bkuši, nokaļ pats ~zobeniņu deviņeemi asmiņeem"; pēc otra, gan

visjaunākā teksta, tas viņu "veenkārši, kā vācu preci, nopērk par

naudu Rigā. Tad pēc pirmā teksta daudzajeem varianteem mūsu

varonis ir pats atkal tas meistars. Tas, redzējis Deeva dēlu bišu

stropu smērējam, izkaļ ~zobentiņu no teem bišu dzeloņeem" (var.

1.). Tad ari:— Nūsakolu zūbineņu
Nu biteišu dzanvugļeņu (v. 6.).

Tāpat pēc tam, kad redzējis „Deeva dēlu seekim bites mērijot,

tas nokaļ ~zobintiņu no teem bišu dzelonim" (v. 9.). Joprojām tas

vairākkārt saka, ka pats kalis, kā:
Es izkalu zobentiņu

Deviņeem tēraudeem
...

2.
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pēc varianta, kas tā skan:

kala debesis,

Ogles bira Daugavā,

Es paklāju vilnainiti,
Man eebira sudrabiņš.

Es nokalu zobeniņu

Deviņeem zariņeem. . . .7.

un dainās:

Kalējs kala jūrmalī,
Dzirkstel's sprāga debesīs.

Salasīju dzirkstelites,
Nokalos zobentiņu... 33731.

būtu lemjams, ka mūsu debesskāpejs it kā no paša debesskaleja savu

kalēja mākslu noskatijees, ~dzirksteļu zobentiņu" nokalis. Pēc cita

varianta dzirdams, ka tēvs, māmiņa viņu drošinājuši ar Deeviņa pa-

līdzību. Kad tas, atradis tēv' ar māti, šos mīļi sveicina:

— Labrītiņ, tēvs, māmiņa,

Kur jūs mani atstājat? —

tas dabon no saveem vecakeem dzirdēt:

— Tev', dēliņ, atstājām

Mīļas Māras šūpulī.

(Var.) Joda mātes rociņā.
Nebēdā tu, dēliņ,
Gan Deeviņš palīdzēs,

Saņem drošu padomiņu
Nosakali zobeniņu,
Nosakali zobeniņu,
No bitites dzeloniņa. 10.

—

Tad viņš greežas pee Deeva dēla:

Es tev lūdzu, Deeva

Seglo ceeti kumeliņu,

Seglo ceeti kumeliņu,
Kaldin' asu zobeniņu,
Lai es jāju pār jūriņu

Jūdu māti sakapāt. —
11.

Deeva dēls viņam eedod ~Trim kantem zobeniņu" (v. 4.) un

viņš nu vēl top par Mēneša ormani:

Mēnestiņis nakti brauca,

Es Mēneša ormanitis,

Mēnestiņis man eedeva

Savu zvaigžņu mēteliti,
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Savu zvaigžņu mēteliti,

Sešu zaru zobentiņu...

14.

Tā daudzējādiun pamatigi apbruņojees, var tas nu uzsākt savus

slavenus varoņdarbus, cīnidamees ar velneem, jodeem, prūšeem,

lāceem.

Debesskāpeja varoņdarbi.

Tas stāsta par teem un savu cīniņu eemeslu, eesākumu un sekām

tā:

Es uzkāpu debesīs

Pa pupiņas zariņeem,
Es atradu melnu Velnu

pašā pupas galotnē.

Es to Velnu sakapāju

Deviņosi gabalos,

Apskrej mani zīžu svārki

*Artām Velna asinim. 12.

Nu ir, kā saka, karš peeteikts, ar visu Vella un Joda perēkli

karš kājās. Sakāmvārds jau māca: Veenu Vellu izper, desmit ee-

per. Tā tad viņš turpina nu savu uzsākto cīniņu ar visām tumsas

varām:

Es nocirtu Vellam galvu

Ar to bišu zobentiņu.

Nošķīst mani brūni svārki

« Ar tām Vella asinim. 1.

Es sacirtu Jodam galvu

Deviņeem šķederneem1 ).
Man apskrēja brūni svārki

Ar tām Joda asinim. 2.

Es nodūru mellu lāci

Ar tērauda zobentiņu.
Satek mani brūni svārki

Ar teem lāča aseneem. 3.

Es nocirtu Vellam kaklu

Pašu svētu vakariņu;

Apšļāc manus brūnus svārkus,
Ar tām Vella asinim. 5.

Es pārsitu Velnam galvu
Uz deviņi gabaleem.
Man nošķīda brūni svārki

Ar tām Velna asinim. 7.

1 ) šķederns ari šķedēns ir tik daudz kā, gabals, atskaldits malkas gabals. Sk.

ari Ulm. vārdn.
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Es nodūru Vella māti

Ar to bišu zobintiņu,
Man nošķīda brūni svārki

Ar tām Vella asinim. 9.

Sakapāju Jūdu 1) māti

Deviņos gabalos,

Man noskrēja brūni svārki

Jūdu mātes asinim. 11.

Es pārciršu Velnam galvu

Deviņeemi gabaleem,
Man apskrēja brūni svārki

Ar tām Velna asinim. 4.

Es nocirtu Jodam kaklu

Ar dzirksteļu zobentiņu. 33731.

Jzrūceju tāv' ar moti

Nu deveiņu etslēdzeņu,

Sakapovu Jiūru moti

Deveiņim gobolim,

Sasatreiņa mollni svorki

Jiūru motis asneitē. 6.

Es sacirtu Joda māti

Deviņeem gabaleem.
Man bij veeni balti svārki,
Tee apskrēja asiņeem. 10.

Sakapāju vecu Vellu

Deviņosi gabalos;
Noskreen mani brūni svārki

Veca Vella asinim. 16.

Sakapāju Joda māti

Deviņos gabalos...

Nošļāc manus brūnus svārkus

Jodu mātes aseņeem. 14.

Tad Debesskāpis skubina ari citus brāļus uz cīniņu ar eenaid

neekeem:

Ņemsim brāli drošu sirdi,
Kaldināsim zobentiņus,
Eesim tad uz Jūdu zemi,
Jūdu dēlus kapādami.
Jūdu dēlus kapājot,

Apšķīst mani brūni svārki,

') Leit. jūds; igauņu jūdas, somu juutas (velns) aizņemts no leišeem-lat-
veešeem.
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Apšķīst mani brūni svārki

Ar tām Jūdu asinim... 15.

Zirgi zveedza, Velni brauca,

Straujupite dzirksteleja;

Deeviņš stāv pee upites,

Apjozees zobeniņu. 20.

Zirgi zveedza, Velni brauca,

Upit' tecej' čurkstēdama;
Es stāvēju maliņā

Zobiniņu rociņā.

Es sacirtu Velnam galvu

Deviņos gabalos;
Man nošķīda brūni svārki

Ar tām Velna asinīm. 21.

Zirgi zveed, Jodi brauc

Tumšajā naksniņā;

Upe tek dzirkstidama,
Es stāvēju maliņā,
Es stāvēju maliņā,
Ar aso zobentiņu,
Ar aso zobentiņu,
Jodu mātes gaididams.

Es sacirtu Jodu māti

Deviņeemi gabaleem,

Man apskrēja brūni svārki

Ar tā» Jodu asinim. 19.

Eg nocirtu Prūšam galvu
Ar to asu zobeniņu.

Prūšu meitas gauži raud,

Galviņā lūkodamās. 34040.

Pēc tik daudzeem breesmu un šausmu pilneem cīniņeem, vellu

un jodu galvu nociršanas un notraipišanās ar šo nelāgām asinīm, nu

mostas varonī ilgas pēc tīrišanās, šķīstišanās no traipekļeem, pēc dvē-

seles meera un gara līdzsvara eegūšanas.

Katharsis (tīrišana, šķīstišana). Senee greeķi

pazina vairāk šķīstižajiās /.iikcpT.; veidus: reliģiozo 1 ), ārstneecigo,
filozofisko (sevišķi pee Plato) un estētisko, traģisko (p. Aristoteļa),
kuru pēdējo Aristotels izcēla sevišķi traģēdijā, uzlūkodams katharsis

par traģēdijasmērlļri- Ari mūsu varonis neveen kā aptraipijees un tam

') Kurai meklējumi pasākumi jau pee Homēra, tad tālāka attīstiba vēsturiska

laikā. Sk. E. Breeža, Gesch. des Begriffes der Katharsis. Th. I. Dorpat. 1880.
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jātīrās, nē, tam nu trūkst padoma un sirds nemeerā tas, gribēdams pa-

nākt pilnigu šķīstīšanu, tek šurp, tek turp — pee tēva un māmiņas,

pee „labeem ļaudim", pee ~kungeem un ļaudīm", pee Māras un Lai-

mes, pee Deeva, Deeva dēla, lūgdams un apkraudams tos visus ar

jautajumeem par saveem notraipiteem svārkeem, zem kureem sapro-

tams viss cilvēks ar dvēseli un meesu.

Pavaicāju māmiņai

Kur būs tos (sc. svārkus) izmazgāt.

— Meklē tādu attaciņu

Ar deviņi avoteem.

Pavaicāju māmiņai,

Kur būs tos izkaltēt.

— Meklē tādu krāsnutiņu

Ar deviņi speltitem.

Pavaicāju māmiņai,

Kur būs tos noglabāt.

—
Deeva dēla klētiņā,

Saules meitas pūriņā. 7.

— Oi, tēteit, oi, māmeņ,

Kur byus jūs izmozgot?

— Ti, dēleņ, izmozgosi,

Kur deveiņis upis tak.

— Oi, tēteit, oi, māmeņ,
Kur byus jūs izkaltēt ?

— Ti, dēleņ, izkaltēsi,
Obul' zīdu dorzeņā.

— Oi, tēteit, oi, māmeņ,
Kur byus jūs sarullēt ?

— Tī, dēleņ, sarullēsi,

Zalta rullis kambarī,

Tībej divi jumpraveņis,

Rullis vini vokinoi. 6.

Lūdzu Māru, raudādams:

Kur es viņus izmazgāšu ?

Mīļā Māra atbildēja:

Avotiņa lejiņā.
Līdzu Māru raudādams:

Kur es viņus izžāvēšu?

Māra pati parādi ja

Zelta kārti dārziņā.
Līdzu Mārru raudādams:

Kur es viņus uzrullēšu ?
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Māra pati parādija
Zelta rulli klētitē. 5.

Pasakeeti, labi ļaudis,

Kur es viņus izmazgāšu ?

— Taī upē izmazgāsi,
Kur deviņas straumes tek.

— Pasakeeti, labi ļaudis,
Kur es viņus izžāvēšu ?

— Taī dārzā izžāvēsi,
Kur deviņas saules spīd. 12.

Sakāt, kungi, sakāt ļaudis,
Kur es viņus izmazgāšu ?

—
Meklē tādu leelu upi,

Kur deviņas straumes tek.

Ai, Laimiņa, svēta Māra,

Kur mēs viņus mazgāsim?

—
Tai veetā mazgāsim,

Kur deviņas upes tek.

Ai, Laimiņa, svēta Māra,

Kur mēs viņus kaltēsim ?

—
Tai leepā kaltēsim,

Kur deviņas saules spīd.

Ai, Laimiņa, svēta Māra,
Kur mēs viņus sakulsim ?

—
Tai namā sakulsim,

Kur deviņas vāles stāv. 4.

Mīļai Mārai pavaicāju,

Kur es viņus izmazgāšu ?

— Mazgā puisit, tai upē

Kur deviņas straumes skreen

Mīļai Mārai pavaicāju,

Kur es tos izžāvēšu ?

— žāvē, puisit, tai dārzā,

Kur deviņas saules spīd.

Mīļai Mārai pavaicāju,

Kur es viņus sarullēšu?

— Rullē, puisit, tai rullī,
Kur deviņas ruļļu meitas.

Mīļai Mārai pavaicāju,
Kur es viņus novalkāšu ?

— Valkā, puisit, tai deenā,

Kad deviņas saules spīd. 9.
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Es tev lūdzu, Deeva dēls,

Kur es viņus izmazgāšu?

— Tai upē izmazgāsi,
Kur deviņas straumes tek.

Es tev lūdzu, Deeva dēls,
Kur es viņus izžāvēšu ?

—
Tai dārzā izžāvēsi,

Kur deviņas saules spīd.

Es tev lūdzu, Deeva dēls,

Kur es viņus sarullēšu ?

—
Tai rullī sarullēsi,

Kur deviņas rullētajās.

Es tev lūdzu, Deeva dēls,
Kur es viņus paglabāšu?

— Tai skapī paglabāsi,
Kur deviņas atslēdziņas,
Kur deviņas atslēdziņas,
Kur deviņas slēdzejiņas. 11.

Vai, Deeviņ, vai, Deeviņ,
Kur es viņus izmazgāšu ?

Pate Laime parādija

Zeepupiti lejiņā.

Vai, Deeviņ, vai, Deeviņ,
Kur es viņus izkaltēšu ?

Pate Laime parādija

Zelta šņori dārziņā.

Vai, Deeviņ, vai, Deeviņ,
Kur es viņus sarullēšu ?

Pate Laime parādija
Zelta rulli kambarī.

Vai, Deeviņ, vai, Deeviņ,
Kur es viņus paglabāšu?

Pate Laime parādija
Zelta skapi klētiņā. 14.

Es tev lūdzu, mīļā Laime,
Kur es viņus izskalošu ?

— Meklē tādu ezeriņu

Deviņami iztekām.

Es tev lūdzu, mīļā Laime,
Kur es viņus izkaltēšu ?

—
Meklē tādu ozoliņu

Deviņeemi žubureem.



275

Es tev lūdzu, mīļā Laime,

Kur es viņus sarullēšu?

—
Meklē tādu ruļļa koku

Deviņeemi vilcejeem.
Es tev lūdzu, mīļā Laime,

Kur es viņus paglabāšu?

— Meklē tādu šķirsta vāku

Deviņami atslēgām. 19.

Sakāt, kungi, sakāt, ļaudis,

Kur es viņus izžāvēšu ?

—
Meklē tādu leelu leepu,

Kam deviņas pazarītes.

Sakāt, kungi, sakāt, ļaudis,

Kur es viņus izžāvēšu ?

—
Meklē tādu leelu leepu,

Kam deviņas pazarites.

Zakat, kungi, sakāt, ļaudis,

Kur es viņus sarullēšu?

—
Meklē tādu oša rulli,

Kam deviņi mangališi.

Sakāt, kungi, sakāt, ļaudis,
Kur es viņus paglabāšu?

—Meklē tādu oša lādi,
Kam deviņas bīlādites1)

Kam deviņas bīlādites,

Kam deviņas atslēdziņas. 3

Labrītiņ, Deeva dēls,

Kur es viņus izmazgāšu ?

— Mazgā, brāli, tai upē,

Kur deviņas satecēja.

Labrītiņ, Deeva dēls,

Kur es viņus izkaltēšu ?

— Kaltē, brāli, tai leepā,

Kur deviņi stumburiņi.

Labrītiņ, Deeva dēls,

Kur es viņus sarullēšu ?

— Rullē, brāli, taīs rullēs,

Kur deviņi rulletaji.

Labrītiņ, Deeva dēls,
Kur es viņus paglabāšu?

— Glabā, brāli, tai lādē,

') Vācu Beilade, apcirknis, arods.
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Kur deviņas atslēdziņas.

Labrītiņ, Deeva dēls,
Kā es viņus novalkāšu ?

— Valkā, brāli, tai deenā,
Kad tu ņemsi līgaviņu. 10.

Lūdzu Deevu raudādams,
Kur es viņus izmazgāšu?
— Meklē tādu avotiņu,
Kur deviņas upes tek.

Lūdzu Deevu raudādams,

Kur es viņus izžāvēšu ?

— Meklē tādu ozoliņu,
Kam deviņi pazāriši.

Lūdzu Deevu raudādams,
Kur es viņus sarullēšu ?

— Meklē tādu māmuļiti,
Kam deviņas rullētajās.
Lūdzu Deevu raudādams,
Kur es viņus paglabāšu?

— Meklē tādu glāža skapi,
Kam deviņas atslēdziņas. 14.

Mīļa Māra, mīļa Laime,
Kur es viņus izmazgāšu ?

— Ej, puisiti, tur mazgāt,

Kur deviņas upes tek.

Mīļa Māra, mīla Laime,
Kur es viņus izžāvēšu?

— Ej, puisiti, tur žāvēt,
Kur deviņas saules spīd.

Mīļa Māra, mīļa Laime,
Kur es viņus noglabāšu?

— Ej, puisiti, tur glabāt

Aiz deviņām atslēgām.

Mīļa Māra, mīļa Laime,

Kur es viņus novalkāšu ?

— Ej, puisiti, karinā,

Tur tu viņus novalkāsi,
Tur tu viņus novalkāsi,
Tālus (garus) ceļus staigādams,
Tālus (garus) ceļus staigādams,
Grūtus darbus strādādams. 21.
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Saki jel mīļā Laime,

Kur es viņus izmazgāšu ?

—
Meklē tādu strauju upi,

Kur deviņas straumes tek.

Saki jel, mīļā Laime,
Kur es viņus izžāvēšu ?

— Meklē tādu rožu dārzu,
Kur deviņas saules spīd.

Saki jel, mīļā Laime,

Kur es viņus sarullēšu ?

—
Meklē tādu ruļļu koku,

Kam deviņas vangalites.
Saki jel, mīļā Laime,
Kur es viņus paglabāšu?

— Meklē tādu mātes meitu,

Kam deviņi pūri bij,
Kam deviņi pūri bij

Deviņām atslēgām. 16.

VI. Kritika.

Kā redzam, te eeraugams tāds savāds Dante, ko ari mīlestiba

ved debesīs. Kā Danti Beatričes, tā māsu varoni vecāku mīlestiba

velk turp. No vecakeem mazs atstāts, bet tad uzaudzis leels, tas

eeņēmis leelu ideju, kāpt debesīs, tur pēc tēv' un mātes aptaujatees.

Dabūjis tur no Deeva dēla, no paša Deeva, ziņu par tēv' un māti,
ka tee Saules mātei kāzas dzer; tad noskatijees dažādu deevibu ve-

dibās, graznu, dārgu, bagatigu velšu izdalīšanā, kāzu pušķos, tas da-

bon no tēv' un mātes padomu, greestees atpakaļ, kalt zobenu etc.

Viņu sagaida šausmigi cīniņi; jo debesīs uzkāpis viņš atrada ~melnu

Velnu pašā pupas galotnē". Kad gan no Deeva dēla dabūjis ~trim kan-

tēm zobeniņu", gan pats līdzīgi Debesskalim nokalis dažādus asus zo-

benus, tas uzsāk grūto, breesmigo cīņu ar velleem, jodeem, pee kam

peejaucās pee mvtiskā ari jaunākas variācijas — cīņas ar ~prūsi" un

~mellu lāci". Pēc laimigām uzvarām tas pee traipekļu tīrišanas un

šķīstišanās greežās atkal pēc padoma pee ~tēv' ar māti", pee ~labeem

ļaudim" un dažādām deevibām. Kad tad vēl ~Mīļa Māra, mīļa Laime"

tam pasludinājušas par karu, par tālu garu ceļu staigāšanu, grūtu

darbu strādāšanu (it kā mūsu tautas sūro, grūto likteni zīlēdamas), tad

„mīļa Laime" viņam pēdigi saka: —

Meklē tādu mātes meitu

Kam deviņi pūri bij,
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Kam deviņi pūri bij

Deviņām atslēgām.
Tas ir, lai mūsu varonis, mūsu debesskāpejs, kāpis it kā Dante

šķīstītavas kalnā, gājis caur šķīstišanas ugunim, pēc nemeerigās tra-

kulīgās jaunibas, pēc augstās, no tumsoņeem nenovīdētās, apskaustās

cenšanās, ee-eet meerigā, laimigā, svētibas pilnā ģimenes dzīvē; lai

tas nu pārved, tāpat kā Deeva dēls, ari savu saules meitiņu.
Jau agrāk peevests, cik tekstos par šīs brīnisķigās pupas krāsu

minēts. Ta ir visvairāk balta-gaisma, tad pa reizei zila-debess, brūna-

kad saule spīd caur mākoņeem, un dažas reizas bez krāsu apzīmeju-

ma-ivosaHkuma, ari tik par turku pupu dēvēta, it kā lai šis vārds no-

rādītu uz viņas seviškumu. Citādi par viņas atradumu nebija nekas

īpaši teikts mūsu līdz šim aplūkotos tekstos. Bet pee Voltera kādā

Latgales izloksnē uzzīmētā dainā 1 ) stāsta ceema zeltenite, kad ta trīs

deeniņas, trīs naksniņas nebijuse ne putraimu baudijuse, tad Deevs

tai nosveedis veenu pupu:

Treis dīneņes, treis naksneņes

Nī putrom ās naraudzeju.

Divs nūsvīde vīnu pupu,

Tū samvnu kojeņom;

Tei izauga kupla gara

Da patīm debesīm.

Ās īkop debesīs

Pa tos pūpes zareņīm :
Tur redzēju Dīva dālu

Kumeleņu sadlojūt.

Divs paleidz, Dīva dāls,

Redzēj munu tāv' ar moti ?

Paldīs, cīma dzaltaņeite,

Rēdzej tavu tāv ar mote

Deviņās kambarūs,
Aiz deveņ atslēdzeņ!

šai ceema dzeltainitē it kā eeraugama mūsu varonim „tai ar acim

redzamā ceļā uz debesim"2) tāda maza sāncense. Par to dabonam

dzirdēt vēl vairākās dainās, kurām ir galvenais saturs deevibu vedi-

bas, kāzas, pērkona darbi un šo sekas. Tā debesīs kāpēja māsiņa pate

stāsta:

Tupu, tupu, rāpu, rāpu

Par bāliņa pupu dārzu:

Stādij veenu baltu pupu

1 Sk. „bēru-dzeesmas" viņa Materiāli 371. 1. p.

*) Mūsu jaunākā literatūrā sastopams tulkojumā »Tas ar acīm redzams ceļš

uz debesim".
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Pašā kalna galiņā.
Ta uzauga teeva gara

Līdz pašām debesim.

Es uzkāpu debesis

Pa teem pupu žubureem;
Es redzēju Deeva dēlu

Kumeliņu seglojam.

Labrīt, labrīt, Deeva dēls,

Vaj redzēji tēv ar māti ?

— Tēvs ar māti Vāczemē

Saules meitai kāzas dzer.

Deeviņš ņēmaSaules meitu,

Pērkons jāja panākšņos,
Pa vārteem eejādams,

Nosper zelta~ožoliņu.
Trīs gadiņi Saule raud,
Zelta zarus lasidama.

Aptek mani zīžu svārki

Ar ozola asinim.

Kalējs kala debesīs,

Saules meitai saktu kala,

Saules meitai saktu kala,

Zeltiteem burbuļeem.

Deeviņš ņēma Saules meitu,

Pērkons jāja panāčos.
Pa vārtim eejādams,

Nosper zaļu ozoliņu.

Nošķeež manus zīžu svārkus

Ar ozola asinim.

Vai, Deeviņu, vai, Deeviņu.
Kur mēs viņus mazgāsim ?

— Mazgā Māras upitē,
Kur deviņi avotiņi.

Vai, Deeviņu, vai Deeviņu,

Kur mēs viņus žāvēsim ?

—
žāvē Māras dārziņā,

Kur deviņas saules spīd.

Vai, Deeviņu, vai, Deeviņu,
Kur mēs viņus rullēsim ?

— Rullē Māras rullitī,

Kur deviņas mangalites.

Vai, Deeviņu, vai, Deeviņu,
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Vai, Deeviņ, vai, Deeviņ,
Kur es tos izmazgāšu?

Mazgā Māras upitē,

Kur deviņi avotiņi. 23.

Kur mēs viņus glabāsim?

— Glabā Māras šķirstiņā,

Kur deviņas atslēdziņas.

Vai, Deeviņu, vai, Deeviņu,
Kur mēs viņus valkāsim?

— Valkā Māras panāčos,
Kur deviņi panācneeki. 8.

Gan kā parodija uz agrākām nopeetnām dainām uzskatama se-

košā, kurā mātes meita, it kā par bāreniti zobodamās, stāsta:

Es atradu turku pupu,

Mātes gultu taisidama;

Es eesēju turku pupu

Baltajā smiltszemē.

Ta uzauga teev' un gara

Līdz pašami debesim.

Es uzkāpu debesīs

Pa pupiņas zariņeem,
Es redzēju Deeva dēlu,

Sedloj' bēru kumeliņu:
Deeva dēls medit gāja

Sudrabiņa sunišeem. 34044.

Kamēr sērdeeni dzen ilgas pēc tēv' ar māti, tamēr šai, mātes

meitai, nav nekāda eemesla, kāpt debesīs. Pee šīs tas ir tikai klīriba

un leeliba — es ar' to varu.

Par šo pupu, kas der par ~debesstrepēm", ap kuru vijās teikas

un dainas un sastopami zinātniski apcerējumi, man ir jo interesanta

pasaka1 ), kura pēc labas teesas eeveetojama verdzibas un klausibas

laiku literatūrā. Tagad pāreesim pee rozes, pupas pandana, sānga-

bala.

2. Roze(v. zirnis).

Par šo brīnumpuķi ir labi gara leišu daina, kurā grūtdeenite

(vargdēnūte) greežās ar jautajumeem pee Zemes mātes zeedcēlejiņas,

*) Par nabaga saimneeku, mūžam meklējām dzirnaviņām, gaili un kungu.
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zeedainites, kur stādit rozi, kur atrast tēv' ar māti. Zemes māte no-

rāda uz augstu kalnu jūrmalā. Tur ta tad par uzaugošo rozi kāpj

tāpat kā mūsu sērdeene, debesīs; sateek tur jaunekli Deeva zirdziņā

un dabon no viņa zināt, ka tās tēvs, māte pakalnes malā taisa māsi-

ņai kāzas... Tad nu beigas tāpat kā latvju dainā.

žemvnēle žēdkelele,
Kur sodisiu rožiu šakeļe ?

Ant āukšto kalnēliu

Prē jūriu, prē marēliu.

žemvnēle, žēdkelele,

Kur rāsiu tēva, močūte,

Aš prastūmta vargdēnūte?

— Eik ant āukšto kalnēlio,
Prē jūriu, prē marēliu.

Jš rožiu kelmāčo

Užāugo didis medātis,

Šakos iki debesēliu

Užkopsiu ant debesēliu

Per tās rožiu šakēles.

Jr sutikaū jauna bernvti

Ant Dēvo žirgvčo.

Ei bernvti, raitelvti,
Ar neregējei tēva, močūte ?

— Mergvte, mano jaunoji,
Eik i pakalnes šāli,
Tēn tevēlis, močūte

Sesvtei svotba kelie.

Nuējus i pakalne:

Lāb ryt, laba dēn, tetūti,
Lāb ryt, laba dēn, močūte;
Kam manē māža prastūmet

J svētimus žmonēles ?

Užāugau didē mergāte;
Vēnā radaū lopšvtēli,
Kur džaugiaūs kudikēlis. 1)

Man bij veena zelta roze,

Kur mēs to stādisim
—

Pašā kalna galiņā.

*) Sk. šleichera „Handbuch der lit. Sprache". II (1857), 10—11 L
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Tur uzauga garas rozes

Līdz pašām debesim.

Es uzkāpu debesīs

Par teem rožu zariņeem.

Es atradu Deeva dēl'

Kumeliņu seglojot.
Lab rīt, lab rīt, Deeva dēls!

Voi redzej tēv' ar māt?

—
Tēvs ar māti Vāczemē

Bāluliņam kāzas dzer.

Es nogājuVāczemē

Par teem jūras līcišeem.

Lab rīt, lab rīt, tēvs ar māt!

Kur jūs mani maz' atstājat?

Es uzaugu leela meit;

Šūpulit es veenatrad,

Kur es maziņš līgojos.

Te ir veenā kā otrā tekstā bārenite, kura pa rožu zariņeem

kāpj debesīs, meklēdama tēv' ar māti. Pēc leišu teksta viņa atrod tos

pakalnes malā māsiņai, pēc latveešu dainas, Vāczemē, (t. i. reetumos)

bāliņam, kāzas dzeram, un sūrojas teem, ka atstata maza; šūpuliti

veen atraduse, kur kā bērns līgsmojusēs, līgojusēs.

Kāds jauneklis, kas ari kalējs kā mūsu vellus un jodus kavejs

varonis, kāpj (ari) pa rozes zareem debesīs, vecākus sataujāt. Tur

viņš tāpat sateek Deeva dēlu, ~sirmu zirgu seglojam". Deeva dēlu

sveicinājis, dabon ari no ta zināt, ka ~tēvs ar māti Vāczemē bāliņam
kāzas dzer". Nu tad puisis stāsta, ko darijis, kā :

Es apkalu kraukļam kājas,

Eelaižos Vāczemē.

Vāczemneeki brīnijās,
Kas par melnu kumeliņu ! 34041.

še nu gan nav mvtiskā, bet pateesā Vāczemē domājama, uz ko

aizrāda tas vārds „vāczemneeki", kurus savādais jājējs izbrīnejis, jā-

dams, kā mūsu tautas varonis, uz brīnišķiga putna.1)

') Sal. Bergmaņa „Lettische Sinn-oder Stregreifs-Gedichte. 11, Rūjenē 1808
67. L p. Nr. 237.

■) Sk. Needr. Vidv. —
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Bet pēc pāris latgaleešu teksteem meklejamee ~tēvs ar māti" nav

vis Vāczemē, bet jūrmalē atrodami; tak šī šķeetamā pretruna izlī-

dzinās, ja eedomajamees, ka latveešeem tiklab Vāczemē kā jūra

atrodas reetumos. Turklāt Vāczemē še visur apzīmē viņu sauli. Sēr-

deene stāsta:

Es uzkopu debesīs

Pa rūzeites lapeņom,
Es atrodu Dīva dālu

Kumeleņu saglūjūt.

Dīs paleidz, Dīva dāls,

Kumeleņu saglūjūt.
Dīs paleidz, Dīva

Oj redzēji munu moti ?

—
Tāvs tās, tava mote

Jvuras molā kožas dzār.

Muns tās, muna mote,

Kur jyus mani pamatot?

Sydabreņa šyupūlī

Eņģeleišu šyupujut.2)

Šīs dainas beigas saskan ar drusciņ agrāk peevestām leišu un lat-

veešu dainām. Tik šis latgaleešu teksts ir jaunāks, runādams par

enģelišeem. Tas otrs latgaļu teksts skan tā:

Ka man beja bolīta puķe,
Kur es viņu sādynošu?

Augstajā kalneņā

Bolītajāsmiļeitē.
Man izauga bolīta puķe
Da pošim debesim.

Es izkopu debesīs

Pa tos pūķis zareņim;
Ti atrodu Dīva dālu

Kumēleņu sadlojūt!

Lobreiteņ, Divs paleidz,

Kumēleņu sadlojūt!
Div dēleņi broleleņi,

Vaj redzēji tāv ar moti ?

— Tovs tēteits ar momeņu

Jjūrmalī kozys dzer.

2
) Sk. E. Voltera MaTepiajībi „bēru dzeesmas" 370. 1. p.
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—
Nosakolu sūbineņu

Nu biteišu dzanvugleņu,

Jzrūcēju tāv ar moti

Nu deveiņu etslēdzeņu,

Sakapovu Jiūru moti

Deveiņim gobolim,

Sasatreiņa mallni svdrķi
Jiūru motis asneitē... 34043, 6.

Šī daina ir ar augšējo ne veen tai ziņā līdziga, ka abas min jūr-

malu, kur tēvs ar māti kāzas dzer, bet ari taī ziņā, ka ne veenā ne

otrā nav pausts, kam dzer tās kāzas. Tad pēdējā dainā minēts kāds

moments, kurš uzejams jau agrāk peevestajā latgaleešu tekstā, kurā

runa eet par pupu, ko Deevs nosveedis ~cīma dzaltaneitei". šī atrod

savu ~tēv' ar māti" — Deviņās kambarus,
Aiz deveņ atslēdzen!

Tas pats leecinats pēdējā dainā :

Jzrūcēju tāv' ar moti

Nu deveiņu etslēdzeņu.

Tad vēl šis varonis sakapāja „Jiūru moti", kā pee velleem, jo-

deem, pee rāvējām tumsas varām peeskaitamu, sakapāja deviņos ga-

balos. Skaitlis deviņi, kurš še veenadi minēts, ir svēts skaitlis, ar

kura leetošanu veentik eespējams visu ļauno veikt.

Daži, kā leekās, kāpj pa šo rožu ceļu debesīs, it kā vēleda-

mees deevu dzīvi redzēt. Tas, mazākais, lemjams no nākamām divi

dainām.

Eestādiju baltu rozi

Baltā smilkšu kalniņāi.
Ta izauga žuburota

Līdz pašām debesim.

Pa roziti es uzkāpu
Pee Deeviņa debesīs.

Es redzēju, peld pa jūru

Melli buļļi, balti ragi.

Melli buļļi, balti ragi
Tee tās jūras needres lauza.

Tee nebija melli buļļi
Tee Deeviņa kumeliņi;
Tee nebija balti ragi,
Tee sudraba eemauktiņi.

Deeviņš savus puišus rāja,
Kam tee agri necēlās,
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Kam tee agri necēlās,

Kam nekopa kumeliņus.

Deeviņš savus kalpus rāja,

Kam tee ilgi launagoja:

Zīda pļavas nenopļautas,
Zelta kalni ne-eceti. 34042.

Ir'tīra cilvēku dzīve, tik idealizēta, darita par preekšzīmigu,

pee kam neizpaleek ari cilvēku vājibas.

Man bij veena balta roze,

Nezināju, kur stādit.

To stādiju jūrmalēi,
Jūras smilkšu kalniņāi.
Ta uzauga leela gara

Līdz pašeem debešeem.

Es uzkāpu debesīs

Pa teem rožu zariņim,
Es redzēju Deeva dēlu

Mellu zeergu sedlojam.

Mēllu zeergu sedlojam,

Jājamseevas lūkotees.

Izjādamis, pārjādamis

Sasper zelta ozoliņu.
Trīs gadiņi Saule raud,

Zelta zarus lasidama;

Ceturtāi gadiņāi

Uzjem pašu gālokniti. 34047.

Še jau no „mellā zeerga" veen var noprast, ka ta jājējs ir pats

Pērkons, un zelta ozola kļūmigā sasperšana to apleecina. Ja jau tau-

teetis, jādams līgaviņu lūkotees, saspārda ledus kalnu deviņos gabalos

un uzsauc savam kumeliņam :

Stāvi manu kumeliņu,

Uz devitā gabaliņa,
Lai es varu parunāt

Ar to meitu māmuliņu,
tad jau pee Pērkona tas ir dabigi. Te jau parādams spēka un varenī-

bas akts, kā tas visnotaļ kāzās un vedibās parasts, kur ari neizeet bez

trokšņa, bez paleelīšanās. šīs Deevu kāzu eerašas ir ari pašas tautas

sirmas eerašas. Bet kas tas par ~zelta ozoliņu", „zaļu ozoliņu", ~kupl-
u ozoliņu", jeb, kas ta par ~zelta ābeliti",ko Pērkons nosper un kuru

~zelta zarus" jeb ~zelta zeedus", „zeltābolus", Saule, Saules meita sēr-

deenite uzlasa raudādamas? jeb ari, kas tās par ozola un ābeles ~asi
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nim", ar kurām kāzu dalibneeku drēbes top noslacitas, kā vēl to dzir-

dēsim ?
—

Ozols un ābele ir no laika gala senlatveešu dzīvē un dzejā

sevišķi eevēroti koki. Ozols un ~svētā" leepa ir viņu zeedu veeta, vi-

ņu baznica; sastop nosaukumu ~ozola baznica" ; ozolā dzīvo gudrajs.

Ābele parādās ~pasakās par sērdeeni" ar savu brīnišķigo izcelšanos kā

mvtisks koks. Pee tās peeglaužas bārenite kā pee savas māmuliņas,

izsaukdamās: ~Birst ābelei balti zeedi, birst man gaužas asariņas"!
Senlatveetis ir vispār visai saudzigs pret kokeem. Viņš tic, •ka tee

dzīvi, ka to galotnē mīt dvēsele. Tāpēc viņš vaicā ozolam:

Ozoliņi, zemzariti,
Kam tu augi lejiņā ?

Meitas tavus zarus lauza

Kalniņāi stāvēdamas...

un greežās pee meitām ar pamācibu :
Laužeet zarus, ko lauzdamas,

Galotnites veennelaužat;
Lai paleeki galotnite,
Kur putneemi uzlaistees.

Kas pārgalvigi kaitē, eecērt dzīvam, augošam kokam, tam viņā
saulē sagaidāmsbargs sods: jāstāv ar plecā eecirstu cirvi. l ) Koki jūt
kā bāleliņi cilvēkam līdz. Senlatveetis tic dvēseles sirošanai, ka cil-

vēka dvēsele pee gadijuma pāreet kokā, kā to peem. redzam mūsu

tautas balladēs pe žēlabās nomirušā tauteeša un tāpat mīlestibas raizēs

noslīkušās pastarites. Tā tad mvtiskam kokam var ari asinis tecēt.

Saule, Saules meita, raud tāpat kā sērdeenite. Mūsu deevibas

ir antropomorfiskas, cilveklīdzigas.

Jūrmalēiaugsti kalni,

Tur sarkanas ogas aug;

Tās nebija sarkan ogas,

Tās Saulites asariņas;
Tur Saulite daudz raudaj'se,

Daudz ritej'šas asariņas.

Tā še nav ko brīnitees, ka Saule raud, ir tik līdzjūtiga, kā ta

ari māsiņām palīdz sērot par karā kritušo bāleliņu. Bet nu peegreezi-

simees atkal teksteem, kuros viscaur eet runa par deevibu vedibām, ku-

rās visās Pērkons jāj, brauc panākstos, izrādidams savu varenibu,

brammanibu, ir bargs, baras ar Sauli, danco kā īsts kavaleeris etc.

Saule meitu audzināja,

Solij Deeva dēliņam;

Kad uzauga, tad nedeva,

') Sk. Needr. Vidv.
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Tad eedeva Mēnešam.

Mēnešam eedodama,
Lūdz Pērkoni panākstos.

Spēre Pērkons izjādamis,

Nosper zaļu ozoliņu.
• Apbeerst Māras villainite

Ar ozola zīlitēm.

Tu, Pērkons, gudris vīris,
Kur būs man to izmazgāt ?

— Mazgā, Māra tei upēi,

Kur deviņas atteciņas.

Tu, pērkons, gudris vīris,

Kur būs man to izžaudet ?

— Izžaud, Māra, tei leepāi
Kur deviņi atvasiši.

Tu, Pērkons, gudris vīris,

Kur būs man to sarullēt ?

— Rullē, Māra, tei rullēi,
Kur deviņi rullēs koki. 34047, 17.

Te atrodam leeku reižu peerādijumu, ka Māra ir pārkristita Lai-

ma ; jo tas būtu pārak ērmigi, ka svētā Māra greestos pee paganu

deeva pēc padoma, būtu pavisam paganu deevibu vedibās. Ari nāka-

majā dainā atradisim pārkristito Laimu.

Saule meitu izdevusi,
Lūdz Pērkoni panākstos.

Pērkoniņis izjādamis

Nosper zaļu ozoliņu.

Apšķīst manas villainites

Ar ozola asinim.

Zini, Deevis, mīļā Māra,

Kur es baltus izmazgāšu.

— Meklē tādu avotiņu (-ai.: ezeriņu).

Deviņām attekām,

Devitā attekā

Tur tu baltas izmazgāsi.

Zini, Deevis, mīļā Māra,

Kur es sausas izzaudēšu.

—
Meklē tādu ābeliti

Deviņeem pazareem

Devitā pazari

Tur tās sausas izzaudēsi
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Zini, Deevis, mīļā Māra,

Kur es gludas sarullēšu.

— Meklē tādu leepas rulli (al.: galdu)

Deviņeem vangaļeem,
Devitā vangalī
Tur tu gludas sarullēsi.

Zini, Deevis, mīļa Māra,

Kur tās baltas paglabāšu.
— Meklē tādu leepas lādi

Deviņām atslēgām

Apš devitas atslēdziņas
Tur tu baltas paglabāsi. 34043, 18.

Tad teksta variantos minēti dažādi to deevibu apzīmējumi, ku-

ras pārved Saules meitu, kā ari, ka Saule, Saules meita un sērdeene

raud zarus lasidamas, kurus Pērkons nospēris.

Mēness ņēma Saules meitu,

pērkons jāja panākstos.

Pa vārteemi eejājoti

Nosper zelta ābeliti

Trīs gadiņi Saule raud,
Zelta zarus lasidama. 34047, 3.

Saule meitu iedodama,
Lūdz Pērkonu panākstos.

Pērkonitis dancodams

Sasper zelta ozoliņu.
Trīs deeniņas Saule lasa

Zelta zarus raudādama. 12.

Pirmā teksta variantos minēts Mēneša veetā: Deevins, Dee-

vits un Deeviņš; tad 5—6 vārsma skan: Trīs gadiņi Saules meita

Zarus lasa raudādama. No otrā teksta varianteem peevedami — 5—6:
Trīs gadiņi Saule raud, Zelta zarus lasidama un Trīs vasaras Saule

rauda Pēc ta zelta ozoliņa.
Mēness ņēma Saules meitu,
Pērkons jāja panāksņos;

Pee vārteem dajādams (v. Pagalmā

eejājot)

Nosper zelta ozoliņu. 1.

Te vēl minēti Mēneša veetā Deevits un Ķēniņš, kuri ņēma Saules

meitu. Tad nu seko deevu vedibas, Pērkona bardziba un vareniba;

ozola un ābeles liktenis, Saules, Saules meitas un sērdeenes raudas, at-

kal velšu izdališana, gara kāzošana un atkal katarzis.
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Pērkonam trekni zeergi,

Tas var jāti vedibās.

Izjādamis, pārjādamis

Sasper zelta ozoliņu,

Sasper zelta ozoliņu,

Deviņos gabalos.
Saulit' lasa raudādama

Zeltozola šķēpelites. 6.

Mēness savas zvaigznes skaita,

Vaj ir visas vakarā.

Ira visas vakarā,

Ausekliša veen nebija.
Auseklitis aiztecēja
Pār jūriņu Vāczemē,
Pār jūriņu Vāczemē,
Saules meitas lūkotees. —

Saule, meitu izdevuse,
Lūdz Pērkoni vedējos.

Pērkoniņš aizeedams,

Sasper zelta ozoliņu.

Trīs gadiņus Saule raud,

Zelta zarus lasidama.

Visus zarus salasija,
Galotnites veen nevaid.

Ceturtā gadiņā
Atrod pašu galotniti

Atrod pašu galotniti
Aiz kalniņā lejiņā. 4.

Visas zvaigznes izskaitiju,

Ausekliša veen navaida.

Auseklits aiztecēja
Saules meitas lūkotees.

pērkons brauca pa debesim,
Ar Sauliti bārdamees:

Saule viņu neklausīja,
Izdev' meitu Ausekļam.

Pērkons Saulei tītidams,

Nosper zelta ozoliņu.

Saules meita gauži raud,

Zelta zarus lasidama.

Visus zarus salasija,
Galotnites veen navaida.
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Ceturtā gadiņā

Dabuj' pašu galotniti. 17.

Saule meitu izdevuse,

Lūdz Pērkoni panākstos.
Pērkons nāca bārdamees,
Kam dod meitu Ausekļam.

Aizjādams viņš nospēra

Divi zelta ozoliņi.

Trīs gadiņi Saule rauda,

Zelta zarus lasidama. 13.

Saule veda vedekliņu
No Vāczemes šij zemē;

Deeva dēli līdzi jāja,
Lūdz Pērkonu panākstos.

Pērkonitis izjādamis

Nosper kuplu ozoliņu
Trīs gadiņi Saule raud

Pēc ta kupla ozoliņa. 14.

Saule veda vedekliņu,
Pērkons gāja panāksņos.
Pa vārteem eejādams,

Sasper zelta ozoliņu.
Trīs gadiņi Saule raud,

Zelta zarus lasidama. 15.

Pērkons rūca, zibineja,

Sasper zelta ozoliņu;
Trīs gadiņi Saule raud,

Zelta zarus lasidama. 10.

Mēnesitis zvaigznes skaita,

Vaj ir visas vakarā.

Visas bija vakarā,

Ausekliša 1 ) veen nebij.
Auseklitis2) aiztecēja
Saules meitas kāzas dzert.

Deeviņš ņēma Saules meitu,

pērkons jāja vedibās (v. panāksņos).
Pa vārteemi eejājoti,

Nosper celta ābeliti.

Trīs gadiņi Saule rauda,

Zelta zeedus lasidama. 5.

*) Ausekliša veetā variantā stāv Oleksnite; ar' Auseklite. 33975.
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Trīs gadiņi Pērkons rūca,

Nosper zaļu ozoliņu;
Trīs gadiņi Saule raud

Ozol' zarus lasidama.

Klusi, Saule, ko tu raudi ?

Es līdzēšu salasit. 11.

Stādij' veenu baltu pupu (rozi)

Baltā smilšu kalniņā;
Ta uzauga teeva, gara

Līdz pašām debesim.

Es uzkāpu debesīs

Pa pupiņas zariņeem;
Tur redzēju Deeva dēlus,

Kumelņius seglojot.
Labu rītu Deeva dēli,

Redzējāt tēvu, māti ?

— Tēvs, māmiņa Vāczemē

Saules meitai kāzas dzer.

Ausekls ņēma Saules meitu,
Pērkons jāja vedibās;

Pa vārteem eejājot,

Nosper zelta ābeliti,

Saules meita gauži raud,

Zeltābolus lasidama. 16.

Pērkons brauca pār debesi,

Nosper zelta ozoliņu.
Saules meita gauži raud,
Zelta zarus lasidama.

Neraud' gauži, Saules meita,
Es līdzēšu salasit. 8.

Mēness (Deeviņš) ņēma Saules meitu,

Pērkons jāja panākšos;

Nojādams atjādams

Nosper zelta ozoliņu.
Sērdeenite gauži raud

Zelta zarus lasidama.

Salasij'se zelta zarus,

Nopin zelta vainadziņu.

Visi (Rigas) kungi brīnējās:
Kur tu tādu kaldināji ?

Rigā pirku, naudu devu,

Vāczemēi kaldināju.



292

Visi kungi brīnijas:
Kā tu tiki Vāczemēi

Aizajūdzu Saules zirgus

Zaļa vara kamanās.

Peekūst mani Saules zirgi,
Sadilst vara kamaniņas. 2.

Pērkons jāja ar zibeni

Saules meitas precibās.

Aizjādams, pārjādams,

Sasper zelta ozoliņu.
Sērdeenite gauži raud,

Zelta zarus lasidama.

Salasij'se zelta zarus,

Nopin zelta vainadziņu.

Nopinuse vainadziņu,

Uzleek sev galviņā;
Uzlikuse galviņā,
Ee-eet Māras baznicā.

Visi kungi brīnijās

(Vaicā kungi, vaicā ļaudis) :
Kur tu tādu kroni ņēmi ?

Rigā pirku, naudu devu

Vāczemē kaldināju. 9.

Pērkons brauca pār debesi,

Bargus vārdus runādams,

Bargus vārdus runādams,

Dzelža rīksti cilādams.

Pee vārteem peebraukdams,

Nosper zelta ozoliņu.

Trīs gadiņus bārenite

Raud zariņus lasidama.

Neraud gauži, bārenite,

Es tev gribu palīdzēt,

Es tev gribu palīdzēt,
Zelta zarus salasit. 7.

Man bij veena raiba roze,

To dārzā eestādiju.

Ta uzauga kupla gara

Līdz pašām debesim.

Es uzkāpu debesīs

pa tām rožu lapiņām.
Tur redzēju Deeva dēlu,
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Kumeliņu sedlojot.

Labdeen, labdeen, Deeva dēls!

Vaj redzēji tēv' ar māti ?

— Tēvs un māte Vāczemē

Saules meitai kāzas dzer.

Pati Saule pūru veda

Pa teem mežu galiņeem.
Preedei cimdi, eglei zeķes,
Bērzam baltas villainites,
Pašam pura karklišam

Divi zelta gredzeniņi. 34039, 6.

Trīs deeniņas, trīs naksniņas

Deeviņam kāzas dzēra.

Pērkoniņis izjādamis

Sasper zaļu ozoliņu;

Apšķeež manu viilainiti

Ar ozola asinim.

Vai, Deeviņ, mīļa Māra

Kur es baltu izmazgāšu?

—
Meklē tādu avotiņu

Deviņām attekām.

Vai, Deeviņ, mīļa Māra

Kur es sausu izžaudešu ?

—
Meklē tādu ozoliņu

Deviņeem pazareem. 34043, 22.

Visas tautas eevērojušas cilvēka mūžā trīs galvenus momentus.

Tee ir: dzimšana, precēšanās un miršana. Mūsu tautas dzeja pauž

to pantiņos, kā:
Visas deenas man zināmas,

Trīsdeeniņas nezināmas;

Dzimstamā, mirstamā,

Tautiņās ejamā. 1174.

Visu dinaņi ās zinovu,

Treiju vīnu nazinovu:

Dzimstamos, merstamos,

Tauteņos imamos (jojamos).

Volt. Materiāli, 125. 1. p.

Un šos mūsu episkās dzejas gabalos mēs uzejam tos pašus trīs

momentus. Par pirmo un pēdējoše tik strupi eeminets; bet par vidējo
momentu —

par precēšanos, vedibām, kāzām
— sastopam še plašus,

raibus, episki risinātus skatus. Un tee viscaur še ņemti iz deevu dzī-

ves, kura, uz dabas parādēm dibinādamās, antropomorfiski, cilvēk-
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līdzigi izveidota. Tās ir Saules meitas vedibas, deevu kāzaz, bet pēc

senlatveešu sirmām eerašām svinētas, dzērtas un tā eesvētitas.

No šūpļa cilvēka mūžs eesākās. Ja bērns tapis uz kājām, tad

viņam mostas ziņkāriba un kad cilvēks dižs uzaudzis, tad viņš ceļ sev

preekšā jautājumus par dzīvi, dzīves izcelšanos un dzīves mērķi. Tā

sērdeene nāk pee lēmuma:

Es uzaugu leela meit',

šūpulit' es veen atrad...

Bet nu rodas dedzigais jautājums, kur palikuši tee, kas viņu ee-

iikuši šūpulī. Ak ja!

Maziņš biju, neredzēju

Kur palika tēvs, māmiņa...

Nu tad mostas karstā vēlēšanās, kas izsacita kādā ~stāstu dzee-

smā", kuru ap pagājušā XIX. gadsimteņa sešdesmitajeem gadeem tir-

gos, žīdam leierkastu greežot un dzeedot, ļaudis pirka un tad ari dzee-

daja; jo tai dzeesmai bija jauka, skumiga meldija un neskatot uz

kļūdaino valodu, viņā bij izteikts veseligs, pareizs uzskats. Ta ee-

sākās :

Vēl veenreizu šinī dzīvošanā

Man tiktu tev' un māti eeraudzit.

Ko nedotu no krājumiņa mana,

Ja spētu teem tik acīs eeskatit...

šī še izsacitā karstā ilgošanās un vēlēšanās tad ari dzinuse sēr-

deeni, vecākus meklēt ne veen „smilkšu kalniņā", bet ari pat debesīs.

Te tad viņa ari no Deeva, no Deeva dēla dabon zināt, kur tēvs, māte

ir, ko tur dara
—

tee dzer kāzas. Ta redz Deeva dēlus jājam Saules

meitas vedibās un Pērkonu jājam panākstos; redz leelisko Saules

veltešanu 1
), redz uztraucošos Pērkona darbus — ~zelta ozoliņa", ~zelt-

a ābelites" sasperšanu, par kam ta līdz ar Sauli un Saules meitu ne-

mitigi, gauži raud, ~zelta zarus", ~zelta zīles", ~zelta zeedus", ~zeltā-

bolus" lasidamas un pēc ~galotnites" meklēdamas. Pēdigi seko atkal

svārku un villainišu tīrīšana, savādā katharsis.

Ko še redzam? Redzam senum- senas kāzu eerašas, vecum

vecas tradicijas. Līdz visjaunakam laikam bija parasts jāšus jāt brūt-

gān brāieem latveešu kāzu brauceenā, kā Deeva dēleem Saules meitas

vedibās, pee kam no viņeem uz baznicu aizjājot un pārjājot tapa šauts

un jaunajam pārim pee vārteem alus nests preti un tad alus trauks,

kriiza ar atlikušo dzēreenu sveests pret vārtu stabu, ka trauks gāja

l) Saule meta dārgas veltes,

Savu meitu izdodama:

Veenam šo, otram to,

Man to meežu arijiņu. 33958.
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gabalu gabalos un alus atlikās apšķldija kāzneekus. Mēdza ari cirst

stabā, vārtos ar zobenu krustu v. t. 1. —
Visi šee paņēmeeni atspoguļo

laikam to pašu Pērkona panākstos jeb vedibās jāšanu un ozola vaj
ābeles nosperšanu etc. Bez tam te meklējams ari daudz kas zimbo-

lisks un mvtisks.

Ka Saulei ozols nevar būt veenaldzigs, to izskaidro ari pašas dai-

nas, kā :

Ozols auga jūriņā

Sudrabiņa lapiņām;
Tur Saulite savas meitas

Sudrabā kaldināja. 32887.

Jeb: Ozols auga jūrmalā
Ledainām lapiņām;
Tur Saulite miglu meta,

Uzlēkdama, reetedama. 33886.

Ka viņai ari ābele mīļa, to tāpat leecina dainas:

Gauži raud Saulite ābeļu dārzā,

Ābelei nokrita zelt' ābolitis.

Neraudi, Saulite, Deevs dara citu.

No zelta, no vara, no sudrabiņa. 33781.

Jeb : žēli rauda Saulite kalniņa galā :
Ābelei nokrituši zelta āboliņi.

Neraudi, Saulite, Deevs dara citus

No vara, no zelta, no sudrabiņa. 3.

Un šīs dainas par nokritušo āboliti dzejiski skaisti apzīmē to pašu,

ko jūrā noslīkušā sudraba laiviņa.
Ko ta Saulite tik gauži raud ?

Jūrā nolika sudraba laiviņa.

Neraudi, Saulite, Deevs dara citu

No zelta, no vara, no sudrabiņa. 1.

Te dzejiski skumigā noskaņā eet runa par saules no-eešanu, kura

nav bijuse laimiga un patīkama. Turpreti par preecigu un izdevušos

norietēšanu un uzeešanu stāsta daina, kā:

No-eet Saule vakarā

Eekrīt zelta laiviņā;
Paleek laiva līgojot
Zelta needru galiņā;
No rītiņa celdamās

Sijā tīru sudrabiņu.

Saule kā meitu māte pušķo meitu kambariti:

Deeviņam duj dēliņi,

Saules meitas precineeki.
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Saule pate meitu māte,

Pušķo meitu kambariti.

Ik rītiņa uzlēkdama,

Puķu zeedus kaisidama. 33766.

Saulit' deva sav' meitiņu

Pār deviņu ezeriņu.
Pārlaiduse sav' meitiņu,

Stāv malāi raudādama.

Peejāj divi Deeva dēli,

Pras': Saulite, kam tu raudi?

—
žēl meitiņas, žēl pūriņa,

žēl ir zelta gredzentiņa. 33782, 2.

Te visur raud Sau)ite kā veenkārša māmiņa, kurai par visu ir žēl,

kā:

Gauži raud māmiņa, žēl bija meitas,
zēl bija meitas, žēl meitas pūra:

Zelta kalts pūriņš, sudraba dāvanas. 1.

Tā ka jāsaka ar dainu:

Deeviņš zina, Laime zina,

Ka Saulite gauži raud;

Pilni meži peebiruši

Saules gaužu asariņu. 33767.

Bet Saules, Saules meitas un sērdeenes raudāšana par sasperto

ozolu jeb ābeli „trīs deeniņas", ~trīs gadiņi", ~trīs vasariņas", ~peeci

gadi" v. t. t. ir taču kas cits. Tā noteek dēļ ka leelaka, vispārigaka.
Te nav vairs deenas mytus veen, bet ari gadamytus, te jau eeskanas tas

traģiskais moments, kas līgojamo nakti eestājas, kad Jānits, Deeva

dēls, kannu sadauza, uz akmeņa sēdēdams, jeb:

Deeviņš smalki sadauzija

Sudrabiņa alus kannu;

Saules meitas salasija

Pa veenam gabalam,
Deeva dēli sastīpoja

Sudrabiņa stīpiņām. 33768.

Tā ari še ar alus kannu, kurā eeraugama brūtgāna brāļa alus

trauks, noteek tas pats, kas ar „zelta ozoliņu", ~ābelīti", šee gaismas,

saules un dzīvibas zimboli top sadragāti. Kad gaisma un dzīviba sa-

sneeguse savu visaugstāko kulminācijas punktu, tad eestājas tajā, tā

sacīt, lūzums. Nu ja-uzsāk jauna dzīve, jauns virzeens; nu jārauga

zaudējumu izlabot. Kā Saules meitas sadauzitās kannas gabalus sa-

lasīja un Deeva dēli sastīpoja, tā ari Saule, Saules meitas un sērdeene

lasa kopā ozola, ābeles zelta zarus, zelta zīles, zelta ābolus un ne-
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rimstas, līdz atrod pašu galotni; līdz panākts atkal tā sacit status quo,

pirmais stāvoklis.

Šij poēmai „Pupa un roze" jeb „Debess trepes" ir divi daļas.
Abās apdzeedatas Deevu vedibās un Saules meitas kāzas ar leeliskām

Saules mātes veltēm. Kamēr pirmā daļa izdveš viscaur varoņa garu,

tamēr otrajā valda traģiska noskaņa; pirmajā izceļas sērdeenis, vellu

un .ļodu kavejs, ar saveem apbrīnojameem varoņdarbeem — otrajā
rāda Pērkons panākstos savu dīvainu varenibu, aizjādams, pārjādams,

nosperdams zelta ozolu, zelta ābeli, par kam gauži raud Saulite, Sau-

les meitiņa un sērdeenite.

Šī poēma, kura sacerēta viscaur saistošā, gleznu pārbagātā valodā,
ar nedaudzeem daktilu izņēmumeem, vispār četrpēdu trochaju vār-

smās, ir ar jo vecu mvtisku saturu, kuru dažos sīkumos nākas jo grūti

izprast un izskaidrot. Pats saturs stājas mums preekšā neskaitāmos

variantos, kā tas tautas jeb improvizācijas dzejā veenmēr mēdz būt;

jo improvizācijas dzeja nemitigi pārveidojas, tērpdamās allaž citā

formā. Tā ari šīs „pupas un rozes" saturs dabūjis savu visjaunāko
veidu teikā un pasakā. Tas nu gan noticis jaunākā — vaj verdzibas

vaj klausibas
— laikā; bet tā ka šī teika ar' eesākas ar pupu un var

mūsu poēmas mvtisko saturu par saules-koku apgaismot, tā tālākas,

dziļākas saknes uzrādit, tad tomēr pasneegšu kā epilogujau še to teiku.

3. Deeva dēla dzeernutiņas.

Reiz dzīvoja kāds nabaga saimneeks. Tas savā tukšā apcirknī

atrada tik veenupupu. To viņš eestādija pirts palāvā. No rīta ta bij

uzauguse līdz lāvai. Viņš pataisija lāvā caurumu. Otrā rītā ta bij uz-

auguse līdz greesteem. Viņš pataisija greesteem caurumu. Trešajā

rītā ta bij uzauguse līdz čukuram. Viņš pataisija čukurā caurumu.

Ceturtajā rītā ta bij uzauguse līdz debesim. Saimneeks nu pupas

šķīdams kāpa pa pupas zareem debesīs. Tur viņam Deeva dēls eedeva

dzeernutiņas. Nu nabagasaimneeks bija laimigs. Nu tam bija pupas,

nn tam bija dzeernutiņas, ar kam tās pupas malt. Atkal pupas šķī-

dams tas kāpa pa pupas zareem zemē, pildija ar pupām apcirkņus un

mala tās Deeva dēla dāvinātās dzeernutiņās, kuras par leelu brīnumu

mūžigi mala. Un tām maļot radās it viss tā, ka nabaga saimneeks sāka

palikt bagāts. Bet tas negāja ilgi. Kungs par tam dabūjis zināt, at-

ņēma saimneekam tās dzeernutiņas. Saimneeks tagad visai noskumis,

tas staigā pa sētu un saka gailim, kas tur spēcigi dzeed: Ja tu, gailiti,

varētu no kunga manas dzeernutiņas atdabūt un pārnest, tad es tevi

eeliktu apcirknī un tu varētu tur pupas ēst, cik patīk. Gailis nav slinks.

Tas dodas tūliņ uz muižu un dzeed: „Kundziņ, būriņ, atdod manas
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dzeernutiņas; ja tu ne-atdosi, —
velis tevi raus." Kungs, nevarēdams

šādu gaiļa dikto dzeedašanu panest, leek to nokaut un izvārit, lai viņu

apēstu. Kad kungs gaili apēdis izeet sevis dēļ, tad gailis šauj galvu

ārā un dzeed tāpat: „Kundziņ, būriņ, atdod manas dzeernutiņas; ja

tu ne,atdosi, — velis tevi raus!" Kungs nu visai saskaitās. Tas leek

sulainim ņemt zobenu un gailim cirst galvu nost, kad pabāž ārā. Su-

lainis cērt un nāvigi eevaino kungu, kurš nu mirdams atdod dzeernuti-

ņas. Gailis dzeedadams nes tās uz mājām saimneekam. šis nu līg-

smojas atkal par mūžigi malējām Deeva dēla dzeernutiņām, leek dū-

šigo gaili pupu apcirknī, būdams nu pastāvīgi pārticis vīrs1).

Saistošā valodā vēsta par Deeva dēla dzeernutiņām tik veena dai-

na, cik man zināms, kā:
Kam tās vaska dzee(r)nutiņas
Skaidr' ozola galiņā?
— Deeva dēla dzee(r)nutiņas,
Saules meita malejiņa. 33796

.

Bet ta jau peeteekoši paskaidro, ka mvtiskais saules-koks, pee

ka pa pupas un rozes zareem var aiztapt debesīs, ir ~skaidr-ozols", gan

laikam tas pats „zelta ozoliņš" (v. ābelite), ko Pērkons nosper, par ko

tad birst tik visai daudz asaru. Ta ~galiņā" ir ~vaska dzee(r)nutiņas",

~Deeva dēla dzee(r)nutiņas", kuras maļ Saules meita. Tāpēc ari „ga-

iotnite" top tik cītigi meklēta.

Par pupu un rozi, pa kuru ~zariņeem" kāpj debesīs, vēsta tiklab

mūsu, kā leišu dainas unpar Saules koku uzejamas ziņas ari citu tautu

tradīcijās?). Tā par allaž malējām dzirnaviņām ir igauņeem pasaka

par bagātu un nabagu brāli. Nabaga brālis lūdz bagāto brāli, kuram

leels lopu bars, lai šis viņam uz kādu laiku dod kādu govsniņu turēt.

Kad eedzīvosees, tad atkal atdos; bet bagātais nedod. Nabaga brālis

eet noskumis un sastop vecu vīriņu, kuram ta nevaribā viņš ir kaut kā

paiīdzigs. Vecais vīriņš eedod viņam tādas dzirnutiņas, kuras uz lik-

šanu samaļ, kādu ēdeenu tik grib. Tagad nabaga brālim dzīve laba.

Pēc kāda laika to apmeklē bagātais brālis un pārsteigts no nabagā

brāļa pārticibas, grib zināt, kā šis pee tādas bagatibas ticis. Dabū-

dams par tām dzirnutiņām zināt, viņš plijas nu nabaga brālim virsū,

lai viņam tās dod, viņš dos tagad par tām to govi. Nabaga brālis ir

ari ar meeru. Tik ko bagātais brālis pārgājis ar dzirnutiņām mājās, te

leek tas viņām tūliņ malt peena zupu ar siļķēm. Dzirnutiņas maļ. Jau

visi trauki pilni un plūst jau pāri; bet dzirnutiņas maļ. Zupas straume

l ) To stāstija man preekš kādeem 70 gadeem mana matēs māte, vecmāmiņa

Sapa. — Sk. ari variantu A. Lerch-Puškaiša „Latveešu tautas pasakas I. daļa.

1891. — 78. 1. p.

-) Sk. V. Mannhardt, Die lettischen Sonnenmvthen avize Zeitschrift fiir

Ethnologie, Jahrgang. Sonnenbaum. 222.—224. 1. p.
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jau plūst pa plānu, pilda visu istabu
— dzirnutiņas maļ un maļ. Zupa

gāžās pa durvim ārā, sētā, pārpludina to ar siļķēm, draud visas mājas

noslīcināt, tak dzirnutiņas maļ uzmaldamas; jo bagātais nezin aptu-

ramos vārdus. Tas nu pakampj dzirnutiņas, skrej pee nabaga brāļa,
bet zupa žļāgst tam pakaļ, dzirnutiņas maļ un maļ un izsamisis tas

sauc: ~še, brāli, ņem savas dzirnas! Es tās negribu."
Šī pate veela, kura še parādās pasakas veidā, istaisa somu tautas

epa „Kalevalas" galveno saturu. Zeemeļu māte, kas ir leela ragana,

nolaupijuse ~sampo kansa" (veenmēr malējas dzirnavas) un eeslēguse
tās augstā kalnā. Nu zemē eestājas bads unposts. Ļaunā ragana nav

ne ar ko peelabinama, peedabonama, lai izdotu ārā laupijumu, eekams

visa zeme ne-iznīkst, ne-aizeet bojā. Te nu noņemas somu tautas va-

ronis Veinemeinens,uzsākt kara gājeenupret breesmigo Zeemeļumāti,
ieelo nepārspējamo burvi. Ilgi viņam jācīnās, jāpārvar leeli grūtumi,

ja- iztura nemitigi cīniņi, līdz viņam izdodas Zeemeļu māti pārvarēt

un ~sampo kansa" atņemt. Tiklīdz kā to izcēla no kalna ārā, te zemē

radās atkal gaisma, augliba un līgsmiba. Nevajadzēs vēl peebilst, ka

~sampo kansa", veenmēr malējās dzirnavas, ir saule, ko zeemu, aug-

stos zeemeļos, kādu laiku nemaz neredz uzejam. Par ko tad tautas

apcere ražo nostāstu par tās eeslēgšanu augstā kalnā.

Katra tauta, kā redzam, ir to Saules koku apcerejuse savējā vei-

dā, pēc savas zemes stāvokļa, īpašibas un apkārtnes. Bet latveešeem,
leišēem ir te klāt savas debesstrepes, kas ved debesīs līdz Saulei, Saules

kokam, Deeva dēla dzeernutiņām, etc. Ari vectēvs Jēkabs sapņojis

jaunibā par debess trepēm. Kad tas devās uz Mezopotamiju, tad sapnī

tas redzēja trepes līdz debesim, pa kurām eņģeļi kāpa lejup un augšup.

Te sastopas tautu sirmās senatnes uzskati.

Bāriņi, Deevs, Laima (Māra), Deeva dēli.

Tā ka mūsu tautas dzeja maz vēl izpētita, tā ka mums nav vēl

zinātniskas literatūras vēstures, nav vēl gaismā celti pētijumi par tau-

tas epa izcelšanos, tad mūsu līdzšinejee vēsturneeki un kulturvēstur-

neeki nākuši pee maldigā spreeduma, ka „latveešeem nav savas varoņ-

dzejas, nav epa" . . .; ~jo kulturdzīvi neveidoja daži pilsētu centri vaj

kungu galmi ar saveem dzeesmineekeem un preestereem, bet to dari-

nāja tēva dēlu un bajāru sētās nodarbinatee bāliņi un māsiņas. Tam-

dēļ latveešeem nav savas varoņdzejas, nav epa, bet veenigi darba un

sadzīves četrrindu pantiņi"1). Te autors lemj nepareizi; jo ne pil-

sētu centri", ne ~kungu galmi ar saveem dzeesmineekeem un preeste-

reem" visnotaļ nav tautas dzeju peekopuši. Episkā tautas dzeja, va-

1) Sk. A. Švabe, «Latvju kultūras veiture» L sējums Riga 1921. g. 2,30. I. p.
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roņdzeja varēja taisni ~tēva dēlu un bajāru sētās" zeedet" un zeede-

juse pee visām tautām tādā patriarchalā dzīvē, kur visi tautas locekļi

pee savu hymnu, dzeesmu varoņteiku un pasaku sacerēšanas peedaliju-

šees. Te neradās mums vis „veenigi darba un sadzīves četr-rindu pan-

tiņi", bet četr-rindu pantiņos izcēlās gada-svētku un svinamdeenu lee-

bsks eps, kāds tik veenigi mums latveešeem.

Pirmatnigos, dabīgostautas dzīves apstākļos sakrājas episkā vee-

la, kurai tik, augstākai kultūras pakāpei eestājotees, zinātnēm uz-

plaukstot, rodas savs Homērs, daudzo tautā izkaisito episko gabalu

sakrājejs, sakārtotājs, savērejs veenā vaj vairākos leelos epos. Ari

tas pee mums būtu droši sen noticees, ja mūsu kultūras dzīve nebūtu

no eebrucejeem, eenaidneekeem tapuse pārtraukta un apturēta savā

attīstibā. Tak viseem ļauneem un traucigeem apstākļeem par sßīti

mums ir ari jau savi epi, kurus derētu gan katram pazīt, kas grib par

latveešu varoņdzeju un epu runāt.

Pēc šeem vārdeem par episko dzeju vispār, nu peegreezisimees sa-

vam tuvākam preekšmetam.

1. Sērdeenis pee Deeviņa par ganu.

Deeva dēlis pirti dara

Apakš kupla ozoliņa.
Tur atjāja mīļš Deeviņis
Ar Māriņas kumeliņu;
Eelaiž rožu dārziņā,
Peeleek mani par ganiņu.
Peelikdamis peesacija,
Lai nerausta zelta rozes.

Es norāvu pilnu sauju,

Noteceju lejiņā.
Meklē mani mīļš Deeviņis

Ar viseemi enģeļeem.
Sateek Māru. Vaicā Māra :

Ko meklēji, mīļš Deeviņi ?

— Meklej' savu zirgu ganu,

Zelta rožu raustitaju.
— Ai, peedod, mīļš Deeviņi,
Tam nabaga sērdeenim,

Ne tam tēva, ne māmiņas,
Kas peedeva padomiņu. 4978.

Deeviņš dara aplociņu
Zeltiteem zariņeem.
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Svētu rītu es eelaidu

Mīļas Māras kumeliņus.
Es nabaģes sērdeenitis,

Peeleek mani par ganiņu,

peelikdama peesacija:
Nenolauzi zelta zarus!

Es nolauzu zelta zaru,

Noteceju lejiņā.

Deeviņš mani meklēt nāce

Ar viseem enģeļeem. 2.

Te sastopam mīļo Deeviņu ta saimneecibā un tīri cilvecigu darbu

darām, aplociņu taisām; Deeva dēlu pirti darām; mīļš Deeviņis at-

jāj ar Māriņas kumeliņu; peeleek tam sērdeeni par ganu; peekodi-

na šim it kā Ādamam, ko nebūs darit. Tas tomēr neklausa līdzigi

Ādamam, norauj zelta rozi un nu savu nozeegumu apzinadamees bēg

no Deeva vaiga. Mīļš Deeviņš to meklē ar viseem enģeļeem, lai viņu

soditu; bet mīlā Māra sērdeeni pārstāj, aizlūdz, lai peedod. Te ee-

raugams tāds senlatveešu un katoļu uzskatu sajaukums, mixtum com-

positum, caur ko mūsu tautas dzejā eeveešās leģendas.

2. Sērdeene pee Deeviņa par kalponi.

Kur bijāt, Deeva dēli,
Nosvīduši kumeliņi,

Nosvīduši, apsegloti ?

Deeva dēli kumeliņus

Eelaiž zelta aplokā,
Eelaiž zelta aplokā,

Daleek mani par ganiņu.
Tā pasaka dalikdami:
Nenolauz zelta zaru!

Es nolauzu trīs zariņus,

Pateceju lejiņā.
Meklē mani mīl' Deeviņš
Ar saveem sulaiņeem.
Atrod mani mīļ Deeviņš
Ar saveemsulaiņeem.
Daleek mani mīļ Deeviņš

Pee savām kalponēm.

— Es tev lūdzu, mīļ' Deeviņ,

Kādu tu man loņu dosi ?

— Es tev došu zelta kroni
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Sudrabiņa maliņām.
— Es tev lūdzu, mīļa Laime

Kur es viņu paglabāšu?

—
Vakaros guldamās,

Leec savā pagalvē;
Rītos agri celdamās

Leec savā galviņā. 5.

Kur bijuši Deeva dēli,

Nosvīduši kumeliņi ?

Nosvīdušus nosegloja,
Eelaiž zelta aplokā.
Es nabaga bārenite,

Peeleek mani par ganiņu.

~Gani labi, bārainite,

Nenolauzi zelta zaru!"

Es nolauzu div' zariņi,

Eeteceju lejiņā.

Meklē mani mīļš Deeviņš

Ar peeceem enģeļeem.

— Ai, nabaga bārenite,
Nāc pee manim par kalponi!

— Aija, manis mīļš Deeviņš
Ko tu man lones dosi ?

—
Es tev došu zelta kroni

Sudrabiņa lapiņām.

— Aija, manis mīļš Deeviņš,
Kur es viņu paglabāšu ?

—
Vakarā guldamees,

Leec savā pūriņā;
No rītiņa celdamees

Leec savā galviņā. 6.

Deeviņš dara zeltaploku
Stūru stūru, zaru zaru.

Atstāj Deeva mīļi dēli

Nosvīdušus kumeliņus.
Es nabaga sērdeenite,

Peeleek mani ganitaju.
Peelikdami peesacija:
Nenolauz zelta zarus!

Es nolauzu zelta zarus,

Noteceju lejiņāi,

Noteceju lejiņāi,
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Mīļas Māras pirtitēi.

Apsedz mani mīļa Māra

Apakš slotu lapiņām.
Meklē mani mīļš Deeviņis
Ar saveem dēliņeem.

Atjāj divi Deeva dēli,

Abeem bēri kumeliņi.

Kumeliņus nosedloja,
Eelaiž Deeva dārziņā.
Es nabaga bārenite,
Daleek mani par ganiņu.
Dalikdami peesacija:
Nenolauzi zelta zaru.

Staigajoti, ložnajoti

Nosalaužu zelta zaru,

Nosalaužu zelta zaru,

Noteceju lejiņā.
Dzirdu Deevu jautajoti:
Kur palika bārenite?

Bārenite lejiņāi,
Ritin gaužas asariņas. 1.

—
Peedod jele, mīļš Deeviņis

Tai nabaga sērdeenei.

— Nepeedošu, nepeedošu,
Kam nolauza zelta zaru. 3.

Deevs atjāja vakarā,

Kur liks Deeva kumeliņu?

Seen sudraba aplokā
Sīku ķēžu pavadā.

Es nabaga sērdeenite,
Peeleek mani par ganiņu.

Deeva dēls man aizleedza,

Ne zariņu nenolaust.

Es nolauzu veenu zaru,

Noteceju lejiņā.
Meklē mani Deeva dēli

Ar viseem enģeļeem;

Mīļa Māra mani slēpa
Zelta slošu lapiņās. 4.

Zaķis saldu alu dara

Leela ceļa maliņāi.

Atjāj divi Deeva dēli,
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Nosvīduši kumeliņi,

Kumeliņus noseglojši,
Eelaiž zelta aplokā.
Es nabaga sērdeenite,
Lika man klāt stāvēt;

,

Lika man klāt stāvēt,
Lai nerāva zelta zāli.

Kad norāva zelta zāli,
Es eekritu čaugavāi (?).
Meklē mani Deeva dēli

Ar viseem sulaiņeem.

Meklēdami, staigādami,

Sateek veenu vecu tēvu.

—
Ko jūs, bērni, meklējat?

— Meklējam sērdeeniti.

Mīļee bērni, eedodeet

Tai nabaga sērdeenei. 7.

Zaķits saldu alu dara

Kumeliņa pēdiņā.
Tur atjāja Deeva dēli

Nosvīdušus kumeliņus.

Nosvīdušus, norasoj'šus
Eelaiž zelta aplokā,
Eelaiž zelta aplokā,

Leek sērdeeni ganitaju.
Peelikdami peesacija,
Lai nelauza zelta zarus.

Zelta zarus nolauzusi,

Eesveedusi Daugavā.
Deeva dēli meklēt gāja

Ar viseemi enģeļeem.
Meklēdami satikuši

Veenu vecu, vecu tēvu.

— Bērni, mani mīļi bērni,

Sērdeeniti nemocāt,

Sērdeenite Deevam gauda,

Saujā slauka asariņas, b.

Te sastopam „Deeva dārciņā", „zelta aplokā" tā kā tādu Eeviņu,

kura līdzigi savai senmātei ari neklausa, nolauž zelta zaru, ļauj no-

raut zelta zāli, tad ritina gaužas asariņas, bēg no Deeviņa, Deeva

dēleem; mīļa Māra to slēpj zem slotu lapiņām, vecs, vecs tēvs, laikam

sentēvs Ādams par viņu aizlūdz... Cik skaistas mūsu tautas leģendas
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še mūsu preekšā. Ūsiņa hymnas lasāms, ka ~cīrulitis alu dara kume-

liņa pēdiņā". Cīrulis nozīmē sauli, Ūsiņu un indeešu Vedās peelej iz

varena kumeļa, zirga, pēdas cilvēkam simtu trauku vīna jeb medus. 1)

Ari pee citām tautām parādās pavasara saule par cīruli, kamēr zaķis,

kurš še dara alu, apcīmē pee indeešeem mēnesi. 2)

Bārene un trīs Laimiņas.

Es raudāju, es tekāju,
Man izgaisa māmuliņa.

Raudādama, tekādama,

Eeteceju needrajā.
Tur atradu needrajā
Trīs sudraba avotiņus.
Veenā dzēra raibas govis,
Otrā sirmi kumeliņi;
Pee trešā avotiņa
Trīs Laimiņas mazgājās.
Divas saka: Kur tu teci ?

Trešā klāti aicināja.

— Meitiņ, tava māmuliņa

Gul zem zaļo veleniņu,
Gul zem zaļo veleniņu

Saules mātes aplokā. —

Es Saulitei pavaicāju,

Ko dar' mana māmuliņa.

— Zelta slotu ceļu slauka,

Gaida tevis aizejot. 4993.

Es meklēju, es dugoju,

Man pazuda māmuliņa.

Dugodama3), meklēdama,

Eeteceju needrajā;

Eeteceju needrajā,
Atrod' zelta avotiņu;
Pee ta zelta avotiņa
iris meitiņas mazgājās.

Divi saka: kur tu eesi ?

Trešā klātu aicināja.
Kura klātu aicināja,
Ta pasaka māmuliņu:

M Sk. Bc. Mmuiepa. ŪMepKH apitlCKOii MHeoioriH. Maskavā. 1. 138. L p.

3) Ang. dc Gubernatis, Die Thlere m der arischen Mvthologie. Leipcigā. 1875. 549.1. p.
3 ) Dugat ir klaigāt kā dzērve.
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Tur guļ tava māmuliņa

Zem Deeviņa nam'durvim,

Zem Deeviņa nam'durvim,

Baltajos palagos,

Baltajos palagos,

Mīkstajos spilvenos,

Enģelišu draudzitē,

Enģelišu draudzitē,
Ar enģeļeem runādama. 2.

Izgaisa man momuļeņa
Reita gonus vadejot.
Taku turpu,
Nava munys momuļeņis.

Jtecēju līpojā,
Zalta zoru īraūdzēju.

Zalta zareņu jauzdama,
Treis jumpravvs īraūdzēju.
Vīna maņa klotu sauc ( ?),
Utra klotu aicvnoj',

Tej trešo tai sācēja:
Kur tecēsi, borineit ?

Kur tecēsi, borineit,

As tev moti pastosteišu :

Pošā Dīva nameņā
Sēd aiz golda raksteidama. 4.

Sveša māte šautri sveede,

Es pabēgu bēgamo.
Es bēgdama izteceju (t. i. uzteceju)
Zelt'avotu līgojam.
Pee ta zelta avotiņa
Trīs Laimiņas mazgājās.
Divas saka: Kur tu teci ?

Trešā klāti aicināja.

Kura klāti aicināja,
Ta pasaka māmuliņu:

Ej, meitiņ, tec, meitiņ,
Līdz viņam kalniņam,
Tur gul tava māmuliņa
Zem zaļām velēnām,
Zem zaļām velēnām,

Sešu galdu namiņā. 6.
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Man māmiņa nozuduse

Baltas avis ganidama.
Duzodama 1 ), meklēdama

Eeteceju needrajā.

Eetecej'se needrajā

Eeraug zelta avotiņu.
Pee ta zelta avotiņa
Trīs Laimites mazgājās.
Divas saka: Kur tu teci ?

Trešā klātu aicināja.

Ta, kas klātu aicināja,
Ta eedeva zīdautiņu.
Eedodama ta sacija:

Mazgā rīta rasiņā;

Izmazgaj'se rasiņā
Kaltē rožu dārziņā;

Izkaltej'se, sarullej'se,
Leec pūriņa dibinā.

Kad eedama tautiņās,
Sedz zem baltas vilnanites,

Asariņas noslaucit

Tautu galda galiņā. 5036.

Lustitēm es nocirtu

Tēvam zaļu ozoliņu.

Lustitēm gan nocirtu,

Dažu deenu noraudāju:

Nīdēj' mani tēvs, māmiņa
Pēc ta zaļa ozoliņa.
Nīdamais es eekāpu
Deeva dēlu laiviņā,
Ar laiviņu eelaidos

Leelā zelta needrajā.

Vidū zelta needrajā

Trīs Laimiņas mazgājās.
Divas mani projām raida,

Trešā klātu aicināja.

Ta kas klātu aicināja,

Ta eedeva zīžautiņu.
Eedodama pasacija:

Mazgā rīta rasiņā,

Izmazgaj'se rasiņā,

') t. i. dvezdanza
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žauj' sidraba birziņā;

Izžāvej'se birziņā,
Leec savāi pūriņā.
Nāks rudenis, tautas jās,

Leec savāi galviņā.
Sveši ļaudis brīnesees,

Kur bāritis tādu ņēma. 3.

Nodzeest manis uguntiņis.
Pazūd mana māmuliņa.

Māmuliņu meklēdama,

Eeteceju needrajā.

pa needraju tecēdama,

Uzgāj' zelta avotiņu.

Pee ta zeltaavotiņa
Trīs jumpravas mazgājās.

Divas saka : Kur tu eesi ?

Trešā klātu aicināja.
Ta eedeve zīdautiņu,
Ta eedeve zīdautiņu,

Izrakstitu, nemazgātu.

Ai, mīļā jumpraviņa,
Kur es viņu izmazgāšu ?

— Zelta upe lejiņā,

Tur tu viņu izmazgāsi.

— Ai, mīļā jumpraviņa,

Kur es viņu izkaltēšu ?

—
Zelta kārts kalniņā,

Tur tu viņu izkaltēsi.

— Ai, mīļā jumpraviņa,
Kur es viņu sarullēšu ?

—
Zelta rullis kalniņā,

Tur tu viņu sarullēsi.

— Ai, mīļā jumpraviņa,
Kur es viņu paglabāšu?

— Leec savā pūriņā,
Pašā pūra dibenā;
Dod savam mīļākam
Pašā pirmā vakarā

Par rociņu saldējumu,
Par kumeļa sedlojumu. 11.

Tacādama portecēju
Treis sudabra ezereņi.



309

Vīnā dzēre raibas gūs,

Otrā bāri kumeleņi.

Trešujāi velējos
Saules maita jumpraveņa.

—
Saules maita jumpraveņa,

Vaj redzēji momūleņu?

— Tec, mosen, pus tacyn

Da viņam kalneņam,
Tī jyr tava momūleņa
Dīva noma pakaļā

Enģeliēšu draūdziētē,

Enģeliēšu draūdziētē,

Gromateņu rūceņā.

Sarakstiētas, saskreivātas

Vysas dorgas dviēseliētes,
J myrušu, namyrušu

J gunteņāsadagušu. 5069.

Apdzeest man uguntiņa,
Pazūd mana māmuļiņa.
Ceemā uguni dabūju,

Māmuliņas nedabūju.

Māmuliņas meklēdama,

Eeteceju needreenā.

No needreenes izteceju, -

Iztek zelta avotiņš.

Pee ta zelta avotiņa
Trīs Laimiņas mazgājās.

Divi saka : Kur tu ej ?

Trešā līdzi aicināja,
Kura līdzi aicināja,

Ta pasaka māmuliņu:

Ej, meitiņ, tec, meitiņ,
Līdz viņam kalniņam!

Tur guļ tava māmuliņā

Zem zaļās veleniņas. —

Celees, mana māmuļiņa,
Es pacēlu veleniņu.

Es stāstišu raudādama,

Ko man dara sveša māte

Pliķi cirta, matus plēsa,

Kāju spēre pabeņķē. 1.
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Es raudāju, es vaidēju,
Man pazuda māmuļiņa.

Raudādama, vaidēdama,

Aizteceju needrainē.

Tur atradu needrainē

Trīs sudraba avotiņus.
Pee teem trijeem avoteem

Trīs māsiņas mazgājās.
Veena saka: Kur tu eesi ?

Otra klāti aicināja;
Trešā saka : Ko tu raudi,
Tu atstāta bārenite?

—
Es raudāju, es vaidēju,

Man pazuda māmuļiņa.
— Dobitē, lāditē,

Tur gul tava māmuļiņa
Tur gul tava māmuliņa

Baltā smilšu kalniņā. 3.

Teku šurpu, teku turpu,

Sav' māmiņu meklēdama.

Uztek zelta avotiņu;
Trīs meitiņas mazgājās.
Divas saka: Ej projām!

Trešā klātu aicināja.
Ta pasaka raudādama:
Tur gul tava māmuļiņa
Baltu smilšu kalniņā,

Apakš zaļas veleniņas. 7.

Teku šurpu, teku turpu

Pa māmiņas pēdiņām.

Uztek' zaļu needrajiņu, —

Trīs jumpravas mazgājās.

Divas saka : Kur tu eesi ?

Trešā klāt aicināja,

Trešā klāt aicināja,

Ta pasaka māmuliņu:

Tur gul tava māmuļiņa
Baltāi smilšu kalniņā,

Baltāi smilšu kalniņā,

Zem Deeviņa kājiņām. —

Celees augšā, tēvs, māmiņa,

Es pacelšu veleniņu.
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Es stāstišu raudādama,
Ko man dara sveša māte:

Cirta pliķi, plūca matus,

Sper' ar kāju pabenķē. 8.

Es staigāju, es meklēju,
Man pazuda māmuļiņa.

Staigādama, meklēdama,

Eeteceju needrajā.

Tur atradu needrajā
Trīs sidraba avotiņus.
Veenā dzēra raibas govis,
Otrā bēri kumeliņi;

Trešajā avotā

Trīs Laimiņas mazgājās. 2

Man pazuda māmuļiņa,
Baltas avis ganidama.

Tecēdama, meklēdama,
Eetek' needru purviņā.

Tur tai needru purviņā
Trīs sudraba avotiņi.

Pee ta veena avotiņa
Trīs jumpravas mazgājās.
Divas saka: Kur tu teci ?

Trešā klāt aicināja.

Ta kas klāt aicināja,
Ta eedeve zīžautiņu.
Ta dodama peesacija:

Leec pūriņa dibenā;

Kad eedama tautiņās,
Dod savam bāliņam,
Dod savam bāliņam —

Asariņas jānoslauka. 4.

Mana mīļa māmuļiņa
Pār kalniņu pārtecēja.

Gana saucu, nedzirdēja,

Gana teku, nepanācu;

Tikai veena atsacija:

Nāc, meitiņa, pakaļā!

Tecēdama eeteceju

Zaļajā needrajā.
Eekš ta zaļa needrajiņa
Divi zelta avotiņi;
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Pee teem zelta avoteem

Trīs jumpravas mazgājās.
Divas prasa: Kur tu teci ?

Trešā sauca: Nāku šurpu!
Kas man' klāt aicināja,
Ta būs mana māmuļiņa. 10.

Satop (?) mani div' vilneiši,
Iz Daugovas vēlējūt,
īsvīž volis Daugovā,

īceļ pošu laiveņā.
īcāluši laiveņā,

Nūvad mani uz Voczemi.

Nūvaduši uz Voczemi,
Dalīk mani klaūseitūs,
Dalīk mani klaūseitūs,
Kū dzīdoja skolas bārni.

Treis dīneņas sasaklaūšu

Ni āduse, ni dzāruse;
Catūrtā dīneņā
īdūd maņi vīnu zērni.

Es to zērņa naapēžu,

Tū isēju dērvenī.

Tys izauga kuplvs, gars,

Da pošīm dabasīm;
Es izkopu pi Dīveņa
Pa zērneiša zariņim.
Lobs reiteņš, Dīva dāls!

Kur gul muna momuļeņa?

— Tī gul tova momuļeņa,

Zam Dīvena noma durs,

Zam Dīvena noma durs,

Zam zaļu velēneņu.
— Celīs, munu momuļeņ,
Es pacelšu velēneņu.

— Es, bērneņ, nasacelšu,
Cikom saūle debesīs.

Dužodama, raudādama,

ītecēju nīdreitēs.

Nu tūs nīdru smuigu garu

Jztak zalta olūteņš.
Pī to zalta olūteņa

Treis jumprovas mozgojos.
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Divi soka: kur tu īsi ?

Trešā klotu aicvno.

Kura klotu aicvno,
Tei īdeve zeižauteņu.

— ša, moseņ, zeižauteņš,
Nūslauk sovas asareņas!
— Nūslaūcēju asareņas,

ša, moseņ, atpakaļ.
— Jam ar Dīvu, nosoi pate

Par māmeņas žēleibom. 5057.

Ka cilvēks caur dzīvi ejot, ir veenmēr likteņa rokās, ka viņam

arveenu uz ta ja-atduras, to eeraugam ari šīs gleznainās dainās par

bāreni un trim Laimiņam. Grūts liktenis ir meitenei, ka ta agri māti

pazaudē caur nāvi; bet vēl grūtāks ir tai, kura aiz jaunibas trakuli-

bas vecakeem neklausa, nozeedzas, „lustitēm" nocērt „tēvam zaļu

ozoliņu", kura dēļ pat Saule raud; jo tas ir dārgs, svēts koks:

Bāriņš kāpa debesīs

pa ozola zariņeem,
Pavaicāti Deeviņam,
Kur palika tēvs, māmiņa.

Nu meita pate atzīstās un žēlojās:
Lustitēm gan nocirtu,
Dažu deenu noraudāju:

Nīdēj' mani tēvs, māmiņa
Pēc ta zaļa ozoliņa.

Tā vecāku mīlestibuzaudejuse, ta izbauda bārenes likteni, sa-

stopās ar trim Laimiņām v. t. pr. Kā klasiskām tautām ir trīs likteņa

deevibas, tā ari mums latveešeem. To vārdi ir: Laima, Dēkla, Kārta.

Kr. Barons raksta par tām „Latvju dainu" pirmajā sējumā šā:

„Laima mūža lēmēja un rīkotajā. No senās ticibas deevibām jo ceeši

palikuse tautas atmiņā un tautas dzeesmās Laima. Laima sargā grūt-

neeces un viņu augli, palīdz dzemdētajām, lemj mūžu jaunpeedzimu-
šam bērniņam un glabā to uzaugot, aizstāv sevišķi mātes un apgādā-

tāju veetu bāriņeem sērdeenišeem, ceeši lūko uz meitu tikumu un tik-

lību, pabalsta kreetnibu un soda tās, kas godu netura, māca darbu

un dod darbam šķiribu, palīdz pūrupeedarit, nolemj mūža draugu, ee-

ved jaunajā laulibas dzīvē un peešķir dzīvei veiksmi līdz mūža galam.

Laima ir savā ziņā likteņa deeve, bet ar daudz plašāku darba lauku,

un atļauj ari pašam cilvēkam līdz gādāt pee savas labklājibas veicinā-

šanas. Laimas māti peesauca un daudzināja īpaši seeveeši visos sva-
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rigakajos dzīves atgadījumos, preekos un bēdās, baltās un nebaltās

deenās, sevišķi ari radibās. Laimas dzeesmu mums uzglabajees leels

pulks pa visu tautas dzejas lauku, un viņas visas tik sirsnigas, ticigas

un tikumigas, ka kristigos katoļu laikos Laimas veetā varēja stātees

un daudzreiz eestājās sv. jumprava Marija, Māra. Daudz retāki t.

dzeesmās peemin Dēklu un Kārtu, pēdējo nekad savrūp, bet allaž

kopā ar Laimu vaj Dēklu. Viņu nozīme līdziga Laimai, ar šaurāku

darba lauku, taču maz vēl izpētita.
1)

Atbilstot trejeem galvenajeem momenteem, gadijumeem cilvēka

mūžā — dzimšanai, precēšanai, miršanai —, ir ari trīs likteņa deevi-

bas: Laima mūža lēmēja, ~licejiņa", ~laidejiņa" ; Dēkla šūpotajā, au-

dzētajā, vārtu vērejiņa; Kārta mūža pavedeena nocirteja. še šinīs

dainās tās bez izšķiribas dēvētas par trim Laimiņām, trim meitiņām,
trim māsiņām, trim jumpraviņām unpar Saulesrmeitu jumpraviņu, ku-

rai, kā zināms, ir līdz ar Zemes māti ~kapa atslēdziņa preekš tās

vecās māmuliņas". Kā mēdz sacit, ka mīļam bērnam ir daudz vārdu,

tā ari mūsu likteņa deevibām daudz nosaukumu, še savā atteecibā

pret bāreni tās nostājās divi pusēs. Divi viņai saka, vaicā: Kur tu

teci? Kur tu eesi? Kur tu ej? jeb saka: Ej projām! un raida pro-

jām; tik trešā aicina klāt, ~pasaka māmuliņu" vaj eedod zīdautiņu

asariņas noslaucit. Kura nu ir ta, kas bārenei parāda līdzceetibu, pat

raudādama pasaka (7), kur māmiņa guļ ~baltu smilšu kalniņā"? 10.

variantā trešā ~jumprava" sauc, kā mīļa māte savu raudošu bērniņu,

bāreniti: ~Nāku šurpu!" un bārenitei eekrīt prātā — „Ta būs mana

māmuļiņa". No tam lemjams, ka trešā, bāreni žēlotajā Laimiņa, mei-

tiņa, māsiņa, jumpraviņa var būt tikai pate Laimas māte, kura tāpat

kā Saule un Saules meita ir žēliga, sirsniga, līdz ar bāreni raudāda-

ma. To ari apstiprinās nākamā leģendāru dainu rinda par bāreni un

velētājām, kur atradisim, ka ta klātaicinataja ir svētā Māra, kura

stājusēs Laimas veetā.

Bārene un divi veletājas.

Es izdzinu miglāi goves,

Man pazuda māmuļite.

Teku, teku, nepanācu,

Sauc' ar balsu, nedzeerdeja.

Tecēdama uzteceju
Trīs zeltitus avotiņus.

Veenāi dzēra raibas goves,

Otrāi bēri kumeliņi,

') Plašāks apcerējums «Par likteņa-deevibam jeb trim Laimiņām, no J. Lautenbacha»

nodrukāts Rigas Latv. Beedribas zinibu Komisijas 9. krājumā. Rigā, 1894.
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Tāi trešāi avotāi

Velē divas velētajās.

Veena bija svēta Māra

Otra mana māmuļite.
Svēta Māra klāt aicina,
Māmuļiteprojām sūta.

Svēta Māra pee-aicina,
Eedod zīda nēzdaudziņu.
Eedodama tā sacija:

Klausi svešu māmuļiti,
Klausi svešu māmuļiti,

Asariņas slaucidama. 5036, 1.

Man pazuda māmuļite

Miglā ganus vadijot.
Visu deenu sastaigāju,

Māmuļiti meklēdama.

Aiz zaļās birstalites

Div' seeviņas velējās.
Veena bija mīļa Māra,
Otra mana māmuļite.

Mīļa Māra klāti sauca,

Māmuļite nost raidija.

Mīļa Māra klāt peesauca:

še, sērdeene, nēzdodziņu,

Še, sērdeene, nēzdodziņu
Slauki savas asariņas.
Kad tu viņu saslauciji,

Mazgā rīta rasiņā;
Kad tu viņu izmazgāji,

žauj sudraba bērziņā;
Kad tu viņu izžāvēji,

Rullē zelta rullitē;

Kad tu viņu sarullēji,
Leec savā pūriņā:
Ja tautiņas tevi rāj,

Slauki savas asariņas. 6.

Man pazuda māmuļite

Miglainā rītiņā.

Izlociju divas birzes,
Māmulites neatradu.

Trešajā birstiņā

Sudrabiņa upe tek.
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Tāi sudraba upitē
Divas baltas velējās.
Veena mana māte bija,
Otra mana mīļa Laima.

Māte saka : ej projām!
Laima saka : nāc šurpan!

Mīļa Laima man eedeva

Sarkan' zīda nēzdaudziņu.
Eedodama ta sacija:

Še, bāraine, nēzdaudziņš,

Noslauk' gaužas asariņas.

Noslaucij'se asariņas,

Mazgā rīta rasiņā,

Mazgā rīta rasiņā,
Kar sudraba bērziņā.
Tur atjāja Deeva dēli

Ik rītiņus mazgatees,

Ik rītiņus mazgatees,

Nēzdaugāslaucitees.

Tee sacija cits uz citu:

Ko dosim bārainei ?

Veens dosim govis, vēršus,
Otris bērus kumeliņus,
Tas trešais labu zemi,
Labu zemes arajiņu. —

Šķiratees puri, meži,

Nu ved tautas bārainiti:

Pulkeem dzina, govis vēršus,
Pulkeem bērus kumeliņus;
No pakaļas pūriņš nāca

Ar deviņi bāleliņi. 5037.

Man pazuda (al.: pagaisa) raibaliņa

Miglainā (al.: miglotā) rītiņā.
Izstaigāju needru purvi,

Raibuliņas meklēdama.

Needru purva maliņā
Trīs sudraba avotiņi.
Pirmā dzēra govis, vērši,
Otrā bēri kumeliņi,
Tāi trešā avotā

Div' meitiņas velējas.
Oša benķis, leepu vāle,
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Velē zīda nēzdaudziņus.
Tās sacija, velēdamas:

Kur mēs viņus kaltēsim ?

Tāi kokā kaltēsim,

Kur deviņi vēji pūš,
Kur deviņi vēji pūš,
Kur deviņas saules spīd.
Tur jāj divi Deeva dēli

lk rītiņa slaucitees.

Slaucidamees tā sacija:
Kādu laimi vēlēsim ?

Kādu laimi vēlēsim

Tai nabaga bārenei ?

Tādu laimi vēlēsim:

Bārenei tautās eet,

Bārenei tautās eet,

Simteem dzīt govis, vēršus,

Simteem dzīt govis, vēršus,

Simteem bērus kumeliņus. 4.

No rītiņa leela migla,
Man pazuda māmuļite.
Needru purvu tecēdama,

Uztek' triju avotiņu.
Veenā dzēra govis, vērši,
Otrā bēri kumeliņi;
Tāi trešajā avotāi

Divi baltas mazgājās.
Veena bija mīļa Māra,
Otra mana māmuļite.

Māmiņ' mani projām sūta,

Mīļa Māra klāt aicina.

Mīļa Māra man eedeva

Skudras austu nēzdodziņu.
Eedodama peesacija:

Mazgā rīta rasiņā;

Mazgā rīta rasiņā;
Rullē zelta rullitī;

Rullē zelta rullitī,

žau needrites galiņā.
Tur atjās Deeva dēli

Ik rītiņa mazgatees,

Ik rītiņa mazgatees,
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Nēzdogā slaucitees.

Slaucidamees tee runāja:

Ko mēs dosim sērdeenei ?

Veens dosim govis, vēršus,
Otris bērus kumeliņus;
Tas trešais novēlēsim

Labas laimes dzīvojam. 7.

Man pazuda māmuļite,
Miglā ganus vadidama.

Izlocīju needru purvu,

Māmuļites meklēdama.

Aiz ta leelā needru purva

Trīs sudraba avotiņi;
Veenā dzēra raibas govis,
Otrā baltas avitiņas,

Trešajā avotā

Divi baltas velējas.
Veena bija mīļa Māra,

Otra mana māmuļite.

Mīļa Māra klāt aicina,

Māmuļite nost raidija.

Mīļa Māra man eedeva

Skudras austu nēzdodziņu.
Eedodama peesacija:

Še, sērdeene nēzdodziņš,
Slauki gaužas asariņas;

Noslaucij'se asariņas,

Mazgā rīta rasiņā,

Mazgā rīta rasiņā,

žauj bērziņa galiņā;

Izžaudej'se, sarullej'se,

Leec pūriņa dibenā.

Kad vedīs tautiņās,
Slauki gaužas asariņas. 5

Man pazūd' māmalit'.
Rīt' gan' vadedam',
Es aizgāj' upnialē,
Māmalit' mekledam'.

Es atrad' upmalē
Māt ar Mār' velējam.
Māt' man' klāt aican',

Māriņš sak', lai nenāk.
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Māriņš man eedeve

Zaļ zīd' nezdodziņ'. 8.

šorīt bija leela migla

Man pazuda māmuļite.

Teku, teku, neuzteku,
Sauc ar balsu, nesasaucu.

Tecēdama es uzteku

Trīs sudraba avotiņus
Veenā dzēra raibas goves,

Otrā bēri kumeliņi,
Tāi trešā avotā

Velē divi velētajās.
Māra sauca : Nāc, meitiņa!
Māte saka, lai ne-eet.

Māra sauca: Nāc, meitiņa,

Es doš' zīda nēzdaudziņu,
Es doš' zīda nēzdaudziņu,

Asariņu noslaucit. 12.

Man pazuda māmuļite,

Miglā ganus vadidama.

Izlauziju needru purvu,

Māmuļites meklēdama.

Aiz ta leela needru purva

Trīs sudraba ezeriņi.
Veenā dzēre raibas govis,
Otrā bēri kumeliņi;
Tāi trešā ezerā

Velē divi velētajās.

Veena bija māsa mana,

Otra mana māmuļite.

Tā sacija māsa mana:

še, sērdeene, nēzdaudziņš,

še, sērdeene, nēzdaudziņš,

Nosaslauki asariņas.

Noslaucij'si asariņas,

Mazgārīta rasiņā;

Izmazgaisi rasiņā,

žauj sudraba bērziņā. 2.

Man pazuda māmuļite

Miglainā rītiņā.
Bērzu birzi izlociju
Pa veenam žuburam,
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Birzes vidū eeraudziju,

Divas baltas mazgājas;

Veena mana māte bija,

Otra mana mīļa Laima.

Māte teica : Ej projām!

Mīļa Laima : Atnāc šurp!

Mīļa Laima man eedeva

Baltu zīžu nēzdodziņu.

Eedodama,tā sacija:

Mazgā rīta rasiņā,
Kar sudraba birziņā.
Ik rītiņus tur atjāja
Deeva dēli slaucitees.

Slaucidameestā sacija:
Ko dosim bārenei ?

Veens mēs dosim govis, vēršus,

Otris bērus kumeliņus;

Tam trešam nav ko dot,

Tas dos zemes arajiņu. —

Šķiratees krūmi, meži,
Nu ved tautas bārenīti:

Pulkeem dzina govis, vēršus,

Pulkeem bērus kumeliņus;
Vēl pūriņis pakaļ nāca

Ar deviņi bāleliņi. 3.

Miglainā rītiņā
Man pazuda māmuliņa.

Izlociju needoliņus

Māmuliņas meklēdama,
Tai needoļu galiņā
Māt' ar Māru velējās.
Māte saka: Ej projām!

Māra klāt aicināja,
Māra klāt aicināja,

šķiņķoj' zīda nēzdodziņu:

Še, sērdeene, nēzdodziņš,
Noslauk' gaužas asariņas,
Noslauk' gaužas asariņas,
Aiznes Māras baznicā.

Tur aizees Deeva dēls

Svētu rītu slaucitees.

Slaucidamees, tas sacija:
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Kam tas zīda nēzdodziņš?

—
Māras zīda nēzdodziņš,

Sērdeeniņa asariņas.

Kas man bija, to es došu

Tam nabaga sērdeeņam:

Simteem došu raibas govis,
Simteem bērus kumeliņus. —

Vērāt vārtus līdz galami,

Sērdeeņami laime nāk:
Simteem dzina raibas govis,
Simteem bērus kumeliņus. 5.

Ucij, ļuļij, možais barns.

Atis mote vokorā;

Ka n'atis vokorā,

Atis reita saūleitē;
Ka n'atis saiileitē,
Bvus māmeņa nūmvruse. —

Radžu savu momuļeņu
Par kalneņu aizejūt.

Sauciņ saucu, nadzerdēja,

Teciņ tecēju, nadanoču.

Tacādama iztecēju
Treis sudroba ezereņi.

Vīnā dzēra raibvs gūvs,
ūtrā sērmi kumēleņi,
Pi to'trešo velējos

Divi skaistvs jumpraveņis.
Vīna soka : Kur tu tec ?

Ūtra klot aicvnova.

Tei kur' klot aicvnova,

Tei pasoka momuļeņu:

Teci, teci, borineit,

Da viņam kalneņam,
Tī gul tova momuļeņa
Zam zaļus velēneņu,
Zam zaļus velēneņu,
Vīna kuka nameņā. —

Datecēju pi Diveņa:

Pijimsi mani borineiti ?

— Tec, tec, borineite,
Nava laika pijamama. 4993, 5.
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Ja nu mēs šis divi dainu grupas ~Bārene un trīs Laimiņas" un

Bārene un divi velētajās" salīdzinām, tad nākam pee jo interesan-

teem rezultateem. Neskatot uz dažādo izteiksmi, kā: ~Trīs Laimiņas,
trīs jumpravas, etc. mazgājās" (pirmajā dainu grupā) un ~Divi baltas

velējās" v. t. 1, (otrajā dainu grupā), — nevar būt šaubu par tam, ka

še kā tur eet runa par likteņa deevibām Kā zināms, kā to ari Laimas

vārds (no leet, līt) rāda, viņas dzimtene ir leetus mākoņos meklējama.
Tā tad ari mēs viņu sastopam veenmēr tur, kur ūdenis: avoti, upes,

ezeri un tā saprotams, ka viņa tur ar savām beedrenem ~mazgājās",

~velējās". Ka še sastopamas tik divi velētajās, tad no tam lemjams,
ka svētais trīs-skaitlis caur svešo eespaidu jau zaudējis savu ceenibu,
kā ari no likteņa deevibām Kārta dainās vismazāk peemineta, jeb

pavisam aizmirsta. Un kā ta dainu grupa ~Bārene un divi velētajās"

rāda, tad jau ir pate visceenigakā, Laima, tur no katolicisma eespaida

stipri pee malas stumta. Kamēr tur — grupā ~Bārene un trīs Laimi-

ņas" — starp septiņ reiz minētām ~jumpravām", divi reiz minētām

~meitiņām" un veenreiz minētām ~māsiņām", Laimiņu vēl sešreiz dau-

dzina, tamēr še — grupā~Bārene un divi vēlētajās" —
lomas pavisam

samainītas, Māru daudzinot septiņreiz, Laimu peeminot divreiz un

~jumpraviņu", ~meitiņu", ~māsiņu" katru tik pa reizei. Tā tad re-

dzam, ka katolicisms mūsu tautas dzeesmineeku jau stipri katolizejis.

Tak šim nākās leels nopelns par tām, ka tas eevedis mūsu tautas dzejā

leģendas,šos deevbijigās, ticigās fantāzijasmaigos ražojumus.

Sērdeenis un "mīļa Māra".

Ari še šinīs un turpmākās dainās izjūtams sirds šķīstums, maigums

un vecāku mīlestiba.

Man pazūda māmuļite,
Rītāi ganu vadidama.

Teku šurpu, teku turpu,

Māmuļiti meklēdams.

Avotiņa lejiņā
Atrod baltas velētajās.

Veena bija mīļa Māra,

Otra mana māmuļite.

Mīļa Māra klāt aicina,
Māmuļite nost raidija.

Mīļa Māra tā sacija :

Še, sērdeeni, nēzdodziņis,
Še, sērdeeni, nēzdodziņis,
Slauki savas asariņas.
— Kad es viņu saslaucišu,
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Kur es viņu izmazgāšu ?

— Mazgā rīta rasiņā;

Mazgā rīta rasiņā,
žaun sudraba bērziņā;
žaun sudraba bērziņā;

Tin dzītara rullitēi. 5036, 7.

Man pazuda māmuļite

Svētu rītu migliņā.
Needres purvī nolociju,
Māmulites meklēdams.

Aiz to zaļu needres purvi
Trīs sudraba avotiņi;

Veenā dzēra raibas goves,

Otrā bēri kumeliņi
Tā trešā avotā

Velej' baltas velētajās.
Veena bija mīļa Māra,
Otra mana māmuļite.

Mīļa Māra aicināja,

Māmuliņa nost raidija,
Lai actiņas neredzeje.

— Nāc, sērdeeni, nebēdāji,
Došu zīda nēzdodziņu

Asariņas noslaucit.

—
Kur es viņu izskalošu,

Kad es viņu savalkāšu ?

Skalo rītu rasiņā,
žau sudraba bērziņā. 9.

Te, kā redzams, Māra jaupilnigi veena pate stājusēs Laimas lomā,

ņemdama sērdeeni savā paspārnē, dāvinādama ari tam tā sacit Lai-

mas-Māras palādiumu, ~zīda nēzdodziņu"1). Un māte, māmuļite, nav

miruse; ta pēc dzeesmineeka izteiceena tik pazuduse ~Svētu rītu mi-

gliņā"; ta mainijuse tik savu uzturas veetu un turpina nu līdz ar Māru

viņā saulē savu parasto darbu, proti, ta velējās. Vēl šodeen uzeet

ceļotājs pr. p. Kurzemē, kādas verstes desmit no Sabiles nost, Abavas

peekalnē, pee Stepju mājām ~Māras kambarus", kur pavasaros

Abavas rumbai krācot, dzirdot, Māru līdz ar svētām meitām veleja-

mees. Tādu teiku stāsta apkārtnes ļaudis no tur atronamām smilkšu

alām, sauktām par „Māras kambareem". Sabiles apkārtnē zem Ped-

') Palladion (no Atenes peevārda Pallas) teiksmaina aina, no kuras Trojas

liktenis atkarājās; šis aiņas.dēļ to turēja par neuzvaramu; svēti turama lieta, kas

piešķir pasardzību, drošību. Tāds talismans.
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vaīes (Pīdoles) uzejams pee mazas upites preti Kajagu mājām ~Laim-

as krogs" un Kroņa-Rendas pagastā atkal pee upites mājas „Laimi-

ņas". Tās ir veetas, kuras uztura dzīvā atmiņā tautas dzejā cildinātas

veelas.

Tauteetis un pazuduse līgaviņa.

Miglainē rītiņē
Man pazūd līgaviņ.
Es izbrid needrs pur,

Līgaviņ meklēdams.

Aiz to leel needrs pur

Trīs sudraba avotiņ.
Veenē dzēr raibs govs,

Otrē balts avitiņš;
Tāi trešē avotē

Div balt mazgājas.
Veen bij mīļa Mār,
Otr man līgaviņ.

Mīļa Mār man eedev

Sarkan zīd nēzdodziņ;

Apkārt bij mīļ vārd,
Vidē bij man sirsniņ.

Mazgej pļavs lāmiņē,
Lik uz dzelz ecežeem;

Ņēm no dzelz ecešeem,
Lik uz zelt vadzišeem.

Tur sanāk Dccv dēl

Ik ritiņs slaucitees

Mārs dotē nēzdogē. 5037, 6.

No rītiņa migliņā
Man pazuda līgaviņa.

Needru purvu izbradāju,

Līgaviņu meklēdams.

Needru purvu bradādams,

Uzbreen' trijus avotiņus.

Veenā dzēra raibas govis,

Otrā baltas avitiņas;
Pee ta treša avotiņa

Divas baltas mazgājās.
Veena bija māsa mana,

Otra mana līgaviņa.

Māsiņ' mani projām raida.
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Līgaviņa klāt aicina.

Līgaviņa man eedeva

Zilu zīdes nēzdodziņu.
Eedodama peesaeija:

Mazgā rīta rasiņā,

Mazgā rīta rasiņā.

žāvē leepu zariņā,
žāvē leepu zariņā,

Rullē zelta rullitī,

Glabā glāžu skapitī. 8.

Šillers,kurš Kanta aistetiku tāļak attīstijis, sarakstijis veselu rindu

aistetisku apcerejumu.starp kureem atrodas jo plašs, pamatigs pētijums

par naivu un sentimentālu dzeju. Šīs divi dzejas šķiras vispārigumā

reprezentē vecklasiskā un jaunklasiskā jeb jaunu laiku dzeja; tautas

jeb dabas dzejaunmākslas dzeja, no kurām pirmo, naivo var ari saukt

par objektīvo un otro par subjektivo dzeju. Šillers teic, ka pirmo dzejas

šķiru peekopis Gothe un otro viņš pats. Nostata pee tam ari pirmo,

naivo dzeju augstāk par otro, sentimentālo, šo divu dzejas-šķiru star-

piba meklējama viņu isteiksmē. Pirmajā dzejneeks izsakās teeši,

otrajā aplinkus. Naivais, objektivais dzejneeks sācis, peem.: Er

umarmt den schbnen Leib, bet sentimentālais, subjektīvais: Er um-

strickt den Reiz des Leibes
. ..

Mazu pavirzišanos no naivās, objektivās dzejas uz sentimentālās

pusi mēs pamanām savās skaistajās leģendās, kuras mēs še aplūkojuši
it prāvā daudzumā. Kamēr naivais dzeesmineeks būtu sacijis, peem.:
Man nomira māmuliņa; Man nomira līgaviņa, jeb: Nomiruse māmu-

liņa; Nomiruse līgaviņa v. t. 1., — tamēr šo notikumu mūsu tautas dzee-

smineeks pauž še aplinkus, mīklaini, sentimentālā, subjektivā veidā,

kā: ~Man izgaisa māmuliņa"; ~Man pazuda māmuļiņa"; „Man pa-

zuda līgaviņa"; „Apdzeest man uguntiņa, Pazūd mana māmuļiņa";

~Mana mīļā māmuļite,Par kalniņu pārtecēja" etc.

Joprojām japeemin, ka meklēšana iztaisa kopš seneem laikeem

episku veelu. Kā mūsu bāriņi meklē tēv' ar māti, māmuliņu, tā Tele-

machs greeķu epā brauc savu tēvu meklēt unkā mūsu bāriņi un tau-

teetis, kas savu pazudušu līgaviņu meklē, pēdigi eegūst svētas Māras

dārgu dāvanu,Laimas paladiumu, tā Zauls, Kisa dēls, kurš izgāja sava

tēva ēzeļus meklēt, dabūja ķēniņa valsti.

Bārene un Māra.

Māra gāja baznicāi,

Mani līdza aicināja.

Māra joza zelta jostu.
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Man apjoza sudrabiņa.
Saka Māra apjozdama:
Tev nav tēva māmuliņas.

Izdzirdēju tos vārdiņus,

Birst man gaužas asariņas.

Kur bij man noslauciti

Savas gaužas asariņas.

Pate Māra man eedeva

Savu zīda nēzdaudziņu.
Kur bij man izmazgāti

Māras dotu nēzdaudziņu?
Pate Māra parādija
Zelt' avotu lejiņā.
Kur bij man izkaltēti

Māras dotu nēzdaudziņu?

Pate Māra parādija
Zelta kārti kalniņā.
Kur bij man sarullēti

Māras dotu nēzdaudziņu?

Pate Māra parādija
Zelta rullēs klētiņā.
Kur bij man paglabāti

Māras dotu nēzdaudziņu?
Pate Māra pasacija:
Leec pūriņa dibinā!

Kad tu eesi tautiņās,
Dod savam arājam,
Dod savām arājam,

Svētu rītu slaucitees. 5032.

Māriņ gāje baznicā,
Mani līdzi aicināja.

Pati joze zelta jostu,
Man apjoze sudrabiņ'.

Sacij' pati apjozdama:
Tev nav tēva, ne māmiņas.
Es dzirdēju to vārdiņ',
Birst man gaužas asariņas.
Māra deve zīžautiņu

Asariņas noslaucit.

Noslauciju asariņas,
Eemet' nātru krūmiņā.
Garam gāje jaunipuiši,
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Cepur' nese saujiņā.
— Kas tur spīd, kas tur mirdz

Tanī nātru krūmiņā?

— Mīļas Māras zīžautiņš,
Bāra bērna asariņas. —

Mīļai Mārai pavaicāju:
Kur es viņu izmazgāšu ?

Mīļa Māra pasacij':
Zeltā (?) upē lejiņā.

Mīļai Mārai pavaicāju:
Kur es viņu izžāvēšu ?

Mīļa Māra pasacij':
Zeltā rožu dārziņā.

Mīļai Mārai pavaicāju:
Kur es viņu paglabaš'?

Mīļa Māra pasacij':
Savā zeltā lāditē,
Aiz deviņām atslēgām. 5038.

Dažos pirmā teksta variantos ir Māras veetā Laima un veenā pat

Saule. Veens variants pēc sava satura atšķiras no pamata teksta tik

-s—B : Ta sacija eedodama :

Nes, meitiņ, ar godinu!

Apsa-gauži-raudajos,
Tos vārdiņus dzirdēdama.

Vēl peevedami trīs varianti latgaļu izloksnē, no kureem divi ee-

vērojami savu rusicismu dēļ un visi trīs ir intresanti tai ziņā, ka svētā

Māra tanīs aicina bāreni sev līdz tirgū.
Svāta Mora tērgā brauce,

Mai leidza vadvnoja.

Poša jūze zalta jūstu,
Man apjņze sudabreņa. —

— Jau, Moreņ, sanosovu,

Kur man byus izmozgot?

— Deveņūs azarūs,

Dasmvtā jyūreņā (al.: upeitē).
— Jau, Moreņ, izmozgovu,

Kur maņ byus izkalteit ?

— Deveņūs ūzulūs,

Dasmvtā lipeņā.

— Jau, Moreņ, izkaltēju,
Kur maņ byus sakāčot ?

—
Edz kur zalta kāčalkena
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Sudrabeņa voleitēm.

— Jau, Moreņ, sākačoju,

Kur maņ byus paglobot?

— Līc pyūreņa dybynā,

Lai stov tovam orojam,

Lai stov tovam orojam,

Muteites nūslaūcīt. 1.

Svāta Mora tērgā goja,
Mani leidza vadvnoja.

Sev apjūze zalta jūstu,

Maņ apjūze sudabreņa.

Apjūzuse pasacija:
Nosoi skaiški, borineit! —

— pavaicosim pi Moreņis:
Kur skolosim zeižauteņis?

— Deveņūs azarūs,

—
Dasmvtā upeitē.

Pavaicosim pi Moreņis:
Kur kāčosim zeižauteņis?
Kur kaltēsim zeižauteņis?

Deveņūs ūzulūs,
Dasmvtā saūleitē.

—
Pavaicāsim pi Moreņis,

— Pi bazneicas zalt' kācalkys,

Tī kāčosim zeižauteņis.

—
Pavaicosim pī Moreņis:

Kur liksim zeižauteņis?

—
Līc sovā pyūreņā

Zam bolltū vvllnoneišu. 2.

Svāta Mora tērgā goja,
Manis leidza aicvnoja.
Sev apsēja zalta jūstu,

Maņ apsēja sudabreņa.
Tai sācēja apsējuse:
Nosoi gudri, borineit!
Kai izdzērdu tīs vordeņus,

Maņ pabyra asareņas.
—

— Pavaicoju uz Moreņu:
Kur mozgot zeižauteņu?

— Deveņos līpeņos,
— Deveņos upeitēs,
Dasmvtā azarā.
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Pavaicoju uz Moreņu:
Kur kaltēt zeižauteņu?
— Deveņos lipeņos,
Dasmvtā ūzulā.

Pavaicoju uz Moreņu:
Kur rullēt zeižauteņu?
— Zam bazneicas zalta rullēs,
Tī rullēt zeižauteņu.

Pavaicoju uz Moreņu:
Kur nūlikt zeižauteņu ?

Līc pvūreņa dibvnā,
Mūžam bādas naredzesi. 3.

Šee varianti ir pēc satura nepilnigi, tajos nav īsti loģiska domu

gājeena. Tā, peem., pirmajā variantā Māra bāreni ņemdama līdz

tirgū, eedod tai sudraba jostu. Bet tūliņ bārene saka, ka viņa to sanesa-

juse un vaicā, kur to izmazgāt. Kad ta izmazgāta, izžaudeta un sa-

rullēta, tad Māra dod padomu, to glabāt pūrā un dot savam arājam

~mutiti" noslaucit. Tas ir ne-izprotami. Sudraba jostā muti slaucit!

Otrajā variantā Māra apjozuse bārenei sudraba jostu, peesaka, lai nes

to skaisti; bet bārene tūliņ vaicā, kur skalot zīdautiņu. Mēs atkal ne-

saprotam. No kāda zīdauta nav jau nekas bijis minēts. Kad tas sa-

raudāts, nav teikts. Trešajā variantā domu gājeens jau rist drusku

labāki. Māra apsējuse bārenei sudraba jostu, peesaka: Nēsā gudri,

bārenit! Izdzirduse šos vārdiņus, bārenite sāk raudat, gan eedoma-

damās, ka ne tai tēva, ne māmiņas, kas dos gudru padomiņu. Tad ta

vaicā Mārai, kur izmazgāt zīžautiņu. Kur birst asaras, tur gan jau

mutes lakatiņš pats no sevis saprotams; bet še bija skaidri sacits, ka to

Māra devuse; jo tas ir ārkārtigs, brīnišķigs zīdautiņš, par kuru Māra

saka, ka bārene to pūriņa dibenā glabādama, mūžam bēdas neredzēs.

Tas jau ir Māras-Laimas paladiums. Kur eet runa par mazgāšanu,

mazgāšanos, velēšanu, velēšanos un skalošanu, tur veenadi ari Laima

ar tās beedrenem, jeb Māra, kas viņas veetā stājusēs, kā ari Saule un

Saules meita meklējama unari sastopama. Laima, var sacit, ir mazga-

šanas.mazgašanās, tīrīšanas, tīrišanās preekšstāve. Mēs jau dzirdē-

jām par mīļas Māras (t. i. Laimas) pirtiti (244. 1. pusē).

Laima un bārene.

Laime sēd leepiņā,

Bārenite zeedus lasa,

Saka Laime, sēdēdama:

Kam, bāren, zeedus lasi?



330

— Es, Laimiņa, zeedus lasu

Vainadziņu šūdināt.

Saka Laime, sēdēdama:
Nelas' daudzi, bārenite,
Nelas' daudzi, bārenite,
Neba ilgi tu nesasi:
Seeš'es tev baltautiņu,
Likšu cauņu cepuriti. 5027.

Laima sēd ābelē,
Bārenite pazarē.

Laima saka uz bārenes:

Vij, bārene, vainadziņu!
— Ei, Laimiņ, licejiņ,
Kas ņems manu vainadziņu?
— Ei, bārene, nebēdā,

Tautas ņems vainadziņu.
— Ei, Laimiņ, licejiņ,
Man nevaida gatavibas.

— Ei, bārene, nebēdā,
Es tev došu gatavibu:
Es tev došu simtu govu,

Simtu baltu vilnainišu,
Tavam meežu 1

) arājam

Simtu bēru kumeliņu. 5025.

Laime sēd ābelē,
Bārenite pazarē,

Saka Laime uz bāreni:

Vij, bārene, vainaciņu!

— Ei, Laimiņa licejiņa,
Kam vajaga vainadziņa ?

— Vij, bārene, nevaicā, —

Tautas ņems vainaciņu.
— Ei, Laimiņa licejiņa,
Ko dos tautas par vaiņaku?

— Ei, bārene, nevaicā, —

Tautas kārs šūpoliti.
— Ei, Laimiņa licejiņa,
Es nemāku žužināt.

— Ei, bārene, nebēdā,

Vaj tu veena žužināji?

') t. i. maizes arājam.
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Mīļa Māra Madaleena,

Abas divas žužināja. 5026.

Kupla leepiņ', ta uzauga

Leela ceļa maliņā.
Laime sēd leepiņā,
Bārenite pazarā.

— Ej1), Laimiņ laidejiņ,
Dod' man veenu pazariti!

— Ei, meitiņ, bārenit,
Kur tu liksi, norāvusi ?

— Ei, Laimiņ laidejiņ,
Savīšos vainadziņ.

— Ei, meitiņ bārenit,
Tu to ilgi nenēsāji (v. nenēsāsi).

— Ei, Laimiņ laidejiņ?
Kas ņems manu vainadziņ' ?

— Ei, meitiņ bārenit,
Tautas ņēme vainadziņ.
— Ei Laimiņ laidejiņ,
Ko tautiņas man eedeve?

— Ei, meitiņ bārenit,
Es tev kāršu šūpulit'
— Ei, Laimiņ laidejiņ,
Es nemāku žužināt.

—
Ir labākas mātes meitas

Visas līdzi žužina. 1.

Šinīs tautas dzejas pērlēs pamanām jau labi daudz no sentimen-

tālās dzejas vizuļeem un skaistuma.

Bārenes nolūkošana.

Es bij stalts tēva dēls,
Man bij stalts kumeliņš,

Nezin', kur atradišu

Tādu staltu līgaviņu.

Aiz upites kalniņāi

Stalta auga sērdeenite,
Stalta auga sērdeenite,

Ar basām kājiņām. 5099.

Grib bāliņš seevu ņemt,
Nevar meitu sataujāt.

Ņem, bāliņ, bāreniti,

*) Ai ir variantā.
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Netaujā mātes meitas:

Bārenite uzaugdama,

Visu darbu eeradusi,

Eeradusi riju kult,

1 vāliti ritināt. 5114.

Neņem mani ceema puiši,

Sērdeeniti dēvēdami.

Kad es eešu, tāpat būs,

Kā bajāra meitiņām:
Krustim karšu linu dveeļus,

Vizēs zīļu vainadziņš;

Vēl tauteeša māsiņām

Sudrabotu sagšu segšu,

Sudrabotu sagšu segšu,

Zelta puškeem pušķodama,

Lai maršiņas peemineja,

Visu mūžu dcīvodamas. 5166.

Saimineeku meitiņām

Kājām nāca precineeki;
Man nabaga bārenei

Atjāj bēru kumeliņu.
Zelta peeši noskanēja,
No kumeļa nolecot,

Zīda svārki nočauKsteja,
Istabā eenākot 5204, 1.

Jāju deenu, jāju nakti,

Smukmeitiņu lūkotees.

Uzjāj veenu avotiņu,

Smukmeitiņa1 ) mazgājās.

Labdeen, labdeen, smukmeitiņa,
Padzird' manu kumeliņu;

Padzird' manu kumeliņu;
Būsi mana līgaviņa.
— Vai, Deeviņ, nava teesa,

Kas ņems mani bāreniti ?

—
Ja es tevim prātam tīku,

Sneedz rociņu, saderam.

— Ni man cimdu, ni man zeķu,
Ni man baltu villainišu.

— Būs tev cimdi, būs tev zeķes,
Būs tev baltas villainites.

') Laimes meitiņa, t. i. meitiņa, kurai ir laime.
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— Ni man govu, ni man vēršu,

Ni man bēru kumeliņu.

—:Būs tev govis, būs tev vērši,

Būs tev bēri kumeliņi. —

Licin lica vara tilti,

Kur bāraini pāri veda. 5119.

Jātneeciņa dēliņš biju,

Jāju deenu, jāju nakti,

Jāju deenu, jāju nakti,

Sev līgavas meklēdams.

Pulkeem redzu tautu meitu

Bet prātam nipatīk.

Uzjāj' mazu avotiņu,
Smuks skuķitis 1) mazgājās.
L.abdeen ceema dzeltenite,

Padzird' manu kumeliņu,
Padzird' manu kumeliņu,
Tīravota ūdentiņu.

Saki, ceema dzeltenite,
Kur tev tēvs, māmuliņa,
Kur tev tēvs, māmuliņa,
Kur īstais bāleliņš?

—
Ni man tēva, ni māmiņas,

Ni īstā bāleliņa:

Tēvs, māmiņa nomiruši,

Bāliņš tālu Vāczemē2)
— Saki, ceema dzeltenite,
Kas tev' daiļi derinaja?

— Manas pašas padomiņis,

Mīļa Laima palīdzēja.
— Saki, ceema dzeltenite,

Vaj es tavam prātam tīku ?

Ja es tavam prātam tīku,

Sneedz rociņu, saderam!

—
Tu bagatis tēva dēls,

Es nabaga sērdeenite.

— Es niraugu mantas tavas,

Raugu tavu tikumiņu.
— Bergi tev tēvs, māmiņa,
Tee jau mani neecinās.

*) atkal laimes skuķitis.

a) t. i. svešumā, ārzemē.
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—
Manis tēvs, māmuliņa,

Tee ar tevi nidzīvos;
Pats es tevi lūkojos,
Paši divi dzīvosim. 1.

Jātneeciņa dēliņš biju,

Jāju deenu, jāju nakti.

Uzjāj' veenu augstu kalnu,

Lejā dziļu avotiņu.1 )

Pee ta dziļa avotiņa
Smuk' meitiņa mazgājās.

Labdeen, ceema zeltenite,
Padzird' manu kumeliņu.

Saki, ceema zeltenite,

Vaj es tavam prātam tīku,
Ja es tavam prātam tīku,

Sneedz rociņu, saderam.

— Tu bagatis tēva dēlis,
Es nabaga bārenite.

—Es neraugu mantas tavas,

Es raug' tavu tikumiņu,
Es raug' tavu tikumiņu,
Tavu gudrupadomiņu. 2.

Ceemā auga zeltainite,
Ne pee veena ta negāja.

Tīšam jāju provedams,

Vaj ta nāca, vaj nenāca.

Ne pee vārtu nepeejāju,
Nāk meitiņa raudādama,

Nāk meitiņa raudādama,

Asariņas slaucidama.

— Ko tu raudi, kas tev kait,

Ka tik žēli žēlojees?

— Kā es žēli neraudāšu,

Nav man tēva, ne māmiņas,
Nav man tēva, ne māmiņas,
Ne īstajā bāleliņa.

— Nāc, meitiņa, tu pee manis,

Es būš' tavis tevs, māmiņa,

Es būš' tavis tevs, māmiņa,
Ir īstajis, bāleliņš.

*) Arveenu avotiņš, un meitiņa, kurai laime.
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Es kumeļu apsedlošu,
Tu gultiņu pataisisi. 5256, 4.

Ceemā daiļa sērdeenite,
Ne pee veena ta negāja.
Tīšām jāšu pee sērdeenes,

Vaj ta nāca, vaj nenāca.

Ne pee vārteem nepeejāju,

Nāk sērdeene raudādama.

— Ko tu raudi, kas tev kait,

Daiļā ceema zeltenite ?

—
Kā es gauži neraudāšu ?

Man nav tēva, māmulites.

— Nāc, meitiņa, tu pee manis,
Man ir tēvs, māmuļite.

— Ne, puisiti, es ne-eešu,

Lepnis tav(i)s tēvs, māmiņa.
Es gaidišu sērdeeniti,
Tad es eešu dzeedadama. 5.

Labāk dzeru meežu alu,

Nekā sūru brandavīnu;

Labāk ņemu bāreniti,
Ne bagātu mātes meitu:
Bārenite eejūkuse

Grūtajam darbiņam.
Mātes meita eejūkuse
No kambara kambarī. 5142.

Ņemtin ņemšu līgaviņu,
Bet nezinu, kādu ņemt,

Vaj ņemt gudru sērdeeniti,

Vaj bagātu mātes meitu ?

Labāk gudru sērdeeniti,

Ne bagātu mātes meitu.

Sirmeem zirgeem ceļā braucu,

Sētā gudra līgaviņa. 5164.

Es ne-eetu to celiņu,

Kur bajāra dēliņš gāja;

Purvu bridu, needres lauzu,

No bajāra vairijos.

Nebij' purvu pusbriduse,

Satikos bajariņu.

Bajārs mani bildināja,
Birst man žēlas asariņas.
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—
Neraud žēli, sērdeenite,

Neb' es tev mantas prasu,

Patīk man tavs darbiņš,

Tavs raženis augumiņš,
lavs raženis augumiņš,

Tavs labais tikumiņš. 5104.

Sēju rudzus, sēju meežus

Līdz citam rudenim.

Aug man rudzi, aug man meeži, —

Nu nezinu, kuru ņemt:

Vaj ņemt gudru bāreniti,

Vaj bagātu mātes meitu.

Labāk ņēmu bāreniti,

Lai paleek bagātā. 5212.

Netīšam es eejāju

Meitu mātes sētiņā,

pavaicāju māmiņai,
Kas bij rijas kūlejiņš.

Māmiņ' man atbildēja:
Sērdeenite kūlejiņa.

Pavaicāju māmiņai:
Ko tās tavas meitas dara ?

— Manas meitas pūru loka,
Pušķo baltas villainites.

Pavaicāju māmiņai:
Kas sērdeenes pūru loka?

— Sērdeenite pate loka,
Nakti meega negulēja.
—

Nāc ārā, sērdeenite,
Sēd' manās kamanās. 5174.

Ceemā daiļa sērdeenite,
Ne pee veena ta negāja.
Eim' stallī, sedloj' bēri,

Jāš' tīšam apraudzit,

Jāš' tīšam apraudzit,

Vaj ta nāca, vaj nenāca.

Ne pee vārtu nepeejāju,
Nāk meitiņa raudādama,

Nāk meitiņa raudādama,

Asariņas slaucidama.

Veenu roku vārtus cēla,

Otru slauka asariņas.
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— Ko, meitiņa, tu raudāji,
Ko slauciji asariņas?

— Kā, puisiti, neraudāšu,

Ne man tēva, ne māmiņas,
Ne man tēva, ne māmiņas,
Ne Istaju bāleliņu.

— Nāc, meitiņa, tu pee manis.

Man ir tēvs, māmuļite,
Man ir tēvs, māmuļite,
Man bagāti bāleliņi,
Man bagāti bāleliņi,
Zelta sprādžu kalditaji.
— Jāj projām, tu puisiti,
Pee tevim es ne-eešu:

Sīvi tavi tēvs, māmiņa,

Lepni tavi bāleliņi.
Es gaidišu sērdeeniti

Pee sevim atjājam;
Kad atjās sērdeenitis,
Tad es eešu dzeedadama,

Tad es eešu dzeedadama,
Raibus cimdus adidama.

Tad mēs mīļi dzīvosim

Abi divi sērdeeniši. 5256.

Sen dzirdēju tautiņās

Augam daiļu zeltainiti,

Augam daiļu zeltainiti,

Ne pee veena ne-ejot.
Tīšam jāju proves dēļ,

Vaj ta nāca, vaj nenāca.

Ne pee vārtu nepeejāju,

Nāk zeltaine raudādama.

— Ko tu raudi, kas tev kait,

Daiļā ceema zeltainite?

—
Kā es gauži neraudāšu,

Nav man tēva, ne māmiņas,

Nav man tēva, ne māmiņas,

Ne bagātu bāleliņu.

—
Nāc pee manis, zeltainite,

Man ir tēvs, māmuļite,

Man ir tēvs, māmuļite,

Irbagāti bāleliņi. 1.
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Sen dzirdēju ceemiņā ■

Augam veenu sērdeeniti,

Augam veenu sērdeeniti,
Ne pee veenane-ejot.
Svētu rītu itin agri

Segloj' savu kumeliņu,

Segloj' savu kumeliņu,
Jāšu tīšu apraudzit.

Ne pee vārteem nepeejāju,

Nāk meitiņa raudādama.

— Ko tu raudi, kas tev kait,
Mana jaunā līgaviņa ?

— Tēvs, māmiņa nomiruši,

Brāļi tālu aizgājuši.
— Nāc, meitiņa, tu pee manis,
Es būš' tavs tēvs, māmiņa,
Es būš' tavs tēvs, māmiņa,

Tavs īstais bāleliņš.
— Ko es eešu sērdeenite

Pee bajāra tēva dēla,
Tas var mani raudināt,

Naudas, mantas prasidams. 2.

Sen redzēju ceemiņos

Augam daiļu sērdeeniti,

Augam daiļu sērdeeniti,
Ne pee veena ne-ejam.

Tīši gāju apraudzit,

Vaj pee manis ta nenāks.

Ne pee vārtu nepeegāju,

Iznāk daiļā zeltenite,

Iznāk daiļā zeltenite,

žēli, žēli raudādama.

— Ko tu raudi, kas tev kait,

Mana jauna līgaviņa?
— Kā es gauži neraudāšu,

Nei man tēva, nei māmiņas,

Nei man tēva, nei māmiņas,

Nei īstenu bālenišu.

—
Nāc pee manis, tautu meita (al.: sēr-

,, . .. ,
_ _

. deenite),
Man iraid tevs, māmiņa,

Man iraid tēvs, māmiņa,
Ir īsteni bāleniši. 3.
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Aizrādišu nu īsumā uz dažām īpašībām un savādībām, kas šinīs

dainās izpaužas. Pirmajā dainā harmonē stalts tēva dēls, stalts

kumeliņš un stalta sērdeenite; otrajā liktas parallelē —
bārenite

ar meežu alu, bagāta mātes meita ar sūru brandavīnu. Bārenite ee-

raduse visus darbus strādāt, ir riju kult, ir vāliti ritināt. Tad pretstatā

likta gudra sērdeenite ar bagātu mātes meitu. Ceema puiši neņem

sērdeeni, domādami, ka tai neka nav; bet ta patapzinigi saka: ~Kad

es eešu, tāpat būs, Kā bajāra meitiņām". Bārene vairās ar bajāra

dēliņu satiktees un atraida ta bildinumu, baididamās, ka tas var viņu
'■audinat naudas, mantas prasidams. Dažreiz bārene drusku paleelas,

stāstidama, ka saimneeku meitiņām kājām nāca precineeki, bet viņai

atjāj bēru kumeliņu un jājējam noskan zelta peeši no kumeļa nolecot

un nočaukst ~zīda svārki" istabā ee-ejot. Tā sajūsmota viņa iztēlo

savēju līdzigu Deeva dēlam. Jo interesanti ir še pee līgaviņas, bāre-

nes, nolūkošanas, to ~smukmeitiņu", ~smuku skuķiti" atrast kā Saules

meitu, kā Laimiņu pee avota mazgajamees... Te bijuši acim redzot

tautas dzeesmineekam senee klasiskee paraugi pee dzejošanas — dzee-

dašanas prātā. Reiz tas aizraujās tā savā dzeesmā, ka beigās tam

izzudis sākums no prāta. Tas leek ~jātneeciņam, eejāt meitu mātes

sētiņā, tur par sērdeenes čaklumu tā eejūsminatees, pat noskurbt, ka

aicina sērdeeniti ārā, sēstees ta kamanās, kamēr tas nemaz nav ka-

manās atbraucis, bet veenkārši atjājis. Ta drusciņ pārak stipra licentia

poetica. Bet jo jauki, veenkārši un pateesi tauteetis uzrunā sērdeeni:

Nāc, meitiņa, tu pee manis, es būšu tavs tēvs, māmiņa, ir īstais bāle-

liņš. Es kumeļu apsedlošu, Tu gultiņu pataisisi. Kumeļš ir abu star-

peneeks un savedējs.

Bārenes deribas un vedibas.

Tās nenoteek bez deevibu, labo garu palīdzibas, kā to tūliņ dzir-

dēsim. Balta, balta veešņa nāca

Bez saulites vakarā;

Ta nebijabalta veešņa,

Ta bāriņas Laime bija.

~Labvakari, bārenite,

Dzirdej' tevi saderam".

— Paldees mana zelta Laime,

Kāda mana derēšana ?

Ne man govu, ne man vēršu,

Ne baltaju villanišu.

~Ej projām1), bārenite,

Es tev gribu palīdzēt:

') t. i. ej droši.
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Būs tev govis, būs tev vērši,
Būs baltajās villanites;
Būs tavami arājam,
Dūkanbēri kumeliņi. 4976, 2 .

Kas ta tāda balta nāca

Pusvakara saulitē ?

Tā nāk pate mīļa Māra,

Bārenites apraudzit.

— Labvakar, bārenite,

Dzird' es tevi saderētu.

Nava teesa, mīļa Māra,
Nav man vēl gatavibas.

— Ej ar Deevu, bārenite,

Es tev došu gatavibu:
Simtu govu, simtu vēršu,
Simtu baltu villainišu;
Tavam meežu arājam

Simtu bēru kumeliņu,
Lai tas ara, laiecēja,
Visu mūžu dzīvodams. 5.

Kas ta tāda balta nāca

Taī tumšā vakarā?

Mīļa Māra balta nāca,

Dzird sērdeeni saderētu.

— Labvakari, sērdeenite,
Tevi teica saderētu.

— Ko es eešu, mīļa Māra,

Maz manāi rociņāi.
— Ej, sērdeene, nebēdā,

Gan es tevim palīdzēšu:

Simtu došu raibu govu,

Simtu baltu avitiņu;
Lūdz tu pati mīļu Deevu,
Lai dod bērus kumeliņus. 6.

Ko gaidiji, sērdeenite,

Ka negāji tautiņās?

—
Ko es eešu, mīļš Deeviņis,

Maz manāi pūriņā.

—
Deri droši, sērdeenite,

Gan es tevim palīdzēšu:

Simtu došu raibu govu,
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Simtu bēru kumeliņu;

Peelūgsimi mīļu Māru,

Ta dos baltas avitiņas. —

Kalnā kāpju skatitees,
Kur ved tautas sērdeeniti.

Simtu dzina raibu govu,

Simtu bēru kumeliņu;

Mīļa Māra pakaļ dzina

Simtu baltu avitiņu. 7.

Labvakari, bārainite,
Tevi teica saderētu.

—
Nava teesa, mīļa Lajma,

Kas ņems mani bārainiti ?

Ne man cimdu, ne man zeķu,
Ne man baltu villanišu.

— Ej ar Deevu, bārenite,
Pati laima tev gādās:
Būs tev cimdi, būs tev zeķes,
Būs tev baltas villanites.

— Ne man govu, ne man vēršu,

Ne man bēru kumeliņu.

— Ej ar Deevu, bārainite,

Pati Laima tev gādās:

Būs tev govis, būs tev vērši,

Būs tev bēri kumeliņi. —

Nāceet, ļaudis, skatatees,

Kur aizveda bāreniti:

Pulkeem dzina govu, vēršu,

Pulkeem bēru kumeliņu;

Vēl pūriņis pakaļ nāca

Ar deviņi bāleliņi. 9.

Skaista bolta vīšņa goja

Pa vokora puseitei:
Atit poša svāta Mora

Boriņeitis apraūdzeiti.

—
Labvokor borineit,

Dzēržu tevi sadarātu.

— Nava tisa, meilo mote,

Nava maņ, ko vajaga.

— Ej prūjom, borineit,

' Es tev devu, ko vajag:

Symtu guvu, symtu vušku,
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Pussimteņa vvllnaneišu;

Ir patim orojam

Symtu bāru kumeleņu. 11.

Svētu rītu ganos dzinu

Leela ceļa maliņā.

Deeviņš gāja, Māra brauca

Svētu rītu baznicā.

— Labrītiņu, sērdeenite,

Tev ja-eeti tautiņās.

— Es ne-eešu, svēta Māra

Maz manāi rociņā.
— Tev ja-eet, sērdeenite,

Es tev varu palīdzēt:
Es tev došu raibas govis,
Simtu baltu avitiņu;

Deeviņš tevim eešķiņķos
Simtu bēru kumeliņu. 13.

Balta, balta veešņa nāca,
Bez saulites vakarā.

Ta nebija balta veešņa,
Ta bārenes mīļa Laima.

— Labvakari, bārenite,
Tevi teica saderētu.

— Nava teesa, mīļa Laima,
Nava man, ka vajaga:
Ne man cimdu, ne maz zeķu,
Ne man baltu villainišu.

— Ej, meitiņa, neleedzees.

Es tev došu, ka vajaga:
Došu cimdus, došu zeķes,
Došu baltas villainites.

— Ne man govu, ne man vērsu

Ne man bēru kumeliņu.

—
Došu govis, došu vēršus,

Došu bērus kumeliņus. —

Eit', ļautiņi, skatitees,

Kur ved tautas bāreniti:

Pulkeem dzina govis, vēršus,

pulkeem bērus kumeliņus.
Vēl pūriņš pakaļ nāca

Ar deviņi bāleliņi. —

šķiratees, krūmi, meži,
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Es dališu dāvaniņas.
Preedei sedzu baltu sagšu,
Ozolam sudrabiņa,

Baltajam bērziņam,
Tam uzsedzu paladziņu,

Mazajeemkārkliņeem
Par pārim paķelišu 1). 3.

Kur tecēji, mīļa Māra,
Pilna sauja dzīpariņu?

Sērdeenite saderēta,

Nerakstitas villanites.
—

Labvakar, sērdeenite,
Tevi teica saderētu.

— Nevaid teesa, mīļa Māra

Maz manā rociņā.

— Ej projām, sērdeenite,
Es tev gribu palīdzēt:

Simtu došu raibu govu,

Simtu baltu avitiņu,
Tavam maizes arājam
Simtu bēru kumeliņu. 8.

Labvakari, sērdeenite,
Tevi teica saderētu.

Nava teesa, mīļa Māra,

Maz manāi rociņāi.
— Ej ar Deevu, sērdeenite,

Cik varēšu, tik līdzēšu :
Simteem došu raibu govu,

Simteem baltu avitiņu.
Lūdzees pati no Deeviņa
Trešo simtu bēru zirgu. —

Līktin līka vara tilts,

Man ejot tautiņās:
Vedu pūru, dzenu goves,

Jāj deviņi bāleliņi;

Mīļa Māra pakaļ dzina

Simteem baltas avetiņas. 9.

Skaista, balta veešņa nāca,

Saulitei laižotees;

Ta nebija skaista veešņa,
Ta bij pati svēta Māre,

') Kāju apseenamee.
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Ta bij pati svēta Māre,
Nāk bārenes apraudzit.
— Labvakar, bārenite,

Dziržu tevi saderētu.

—
Ko es eešu, svēta Māre,

Man nebija, ka vajag:
Ni man govu, raibulišu,
Ni man baltu villanišu.

— Ej projām, bārenite,
Es tev došu, ka vajag:

Segšu sagšu līdz zemei,
Došu govi raibuliti;
Doš' tavam arājam
Divi bēri kumeliņi,

Lai tas mani peemineja,
Kad ardams, ecēdams:

To man deva svēta Māre,

Kad es ņēmu bāreniti. 12.

Viņa poša višņe it

Par azari leigodama.
Atit poša Laimvs mote

Borineitis apsavārtu.
— Labvokor, borineit,

Dzeržu tevi aizdzerūt.

— Nava tisa, Laimvs mote,

Nava vysys gataveibys.
— Ej ar Divu, borineit,
Dūšu vysu gataveibu:

Symtu gūvu, symtu vušku,

Pussimteņa vvllnaneišu,

Divi bāri kumeliņi,

Myužam gudru orojeņu. 14.

Steidzees, Dēkla, steidzees Laima,
Nu ved tautas sērdeeniti;

Steidzees, Dēkla, vārtus vērt,

Laime segt viilainiti.

Duj eņģeļi nolaidās

Sērdeeniti pavadit.
Raud sērdeene, aizeedama,

Raud eņģeļi, vadidami.

Pusupites peeteceja
No eņģeļu asarām.
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Sērdeenite grūt' redzej'si
No mazām deeniņām,
No mazām deeniņām,
Asarās eemirkusi. 5066.

Jo intresanta ir šinīs skaistajās leģendās Laimas, Māras un Dee-

viņa cītigā skubināšana, lai bārene izeet tautās, kā ari viņu palīdziba

un deviba pee pūra gatavibas un bārenes nepārsteigšanās un apdomiba
veenkārt un tad leeliskās vedibās un bagātā Saules mātei līdzigā vel-

tešana otrkārt. Bet veelas variēšanā ir mūsu tautas dzeesmineeks,
tautas ģēnijs, kā mēs to visur redzējām, nepārspējams un variācijās
tīri ne-izsmeļams.

Radibas, krustibas un kas ar tām sakarā.

Radibu, krustibu un kūmu dzeesmas.

Tā kā šaī laikmetā no paša sākuma nesa gan krustu, bet ar uguni
un zobenu un ne Kristu,ne kristibu, svēta gara svaidišanu, Kristus mīle-

stības mācibu,tad radās nokrusta ar laiku vārds krustibas ungan laikam

tik šī perioda beigās krustibu, kristibu jeb kūmu dzeesmās. Pirms

~krustibu un kūmu dzeesmu" izcelšanās, latveešeem jau bija savas

skaistās radibu un pirtižu dzeesmās, kurās ~svētitā līgaviņa", dzem-

dētajā, sirdsdibenigi peesauca savās raizēs Laimu, Dēklu un Deeviņu,

apsolidamās šīm deevibām par palīdzibu grūtā brīdī mest ~zelta zee-

du", lai neņem viņas dvēseliti. P. Einhorns, kurš šim laikmetam stāv

it tuvu, raksta par šīm divi Laimiņām tā: Insoderheit aber ist von dem

weiblichen Geschlecht, fūrnemblich aber von den Schwangern und

Kindbetterinnengeehret und angerufen die Laima, das ist, die Fortūna

oder Gottin des Glūckes, denn dieselbe m Kindesnothen den Gebāhren-

den geholfen. —
Wann die Weiber m Kindesnothen gegangen, da ist

die Gottin Laima sehr geschāfftig gewesen, wie sie dafūr gehalten.
Diese Laima (durch welche sie auch m Gemein das Glūck vestehen)

hat ihrer Mevnungnach solchen Weibern ihre Laken, so sie selbst zu

machen pt'legen, untergedeckt, darauff sie gebāhren solten, wenn dasz

geschehen, ist die Geburst glūcksehlich gewesen. Neben dieser haben

sie noch eine Gottinn gehabt, die Dāckla genannt, dieselbe hat die

Kinder, wenn sie gebohren, eingewieget, denn das ist ihr Ampt ge-

wesen, die kleinen Kinder einwiegen, und derselben vvarten1).

Tad par seno
latveešu vārdu došanu saveem bērneem, Einhorns

saka: Ob nu diese auch besondere Tage dažu m Acht genommen,

kan man nicht wissen, ohn dasz es m der zarten Jugend, und bald nach

') Historia lettica, 18. un 22. 1. p.
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der Geburt geschehen. Was die Mannespersonen fiir Namen be-

kommen, hat man auch nicht erfahren kbnnen, die Weibes-Bilder

aber haben sie nach den Vogeln geheissen, und besonderer Vogel

Namen gegeben. Wie es denn noch diesen Tag bey etlichen Gebrāuch-

lich ist, dasz sie sie nach den Vogeln nennen, sonderlich haben sie

jetzt diesen bosen Aberglauben, dasz wenn das Kind nach der Tauffe

sehr schreyet, und sich nicht will stillen lassen, da geben sie fūr, es

sey mit dem Namen, so es m der Tauffe bekommen, nicht zufrieden,

und wolle einen andem haben,geben, ihn derwegen, ihrem Heydnischen

Aberglauben nach, einen Namen, und nennens gemeinlich nach einem

Vogel, wie ich denn selbst unterschidliche Weiber gekant, die der

Vogel Namen gehabt1 ).

Nu tad ari še iznāk tas pats, kas agrāk. Ari še uz veca uzcelts

jauns. Pee vecām eerašām peejaucotees jaunām, Laimiņu kultam

peeveenojotees Māras kultam un paganu uzskatam sakustot ar katoļu

kristigo, — tā dabūja vecā dzejiskā veela jaunu veidu; tā tautā mo-

dušās kristigā apziņa sāka izpaustees leelā veselā pārveidotu dzeesmu

rindā, leģendās, kurās paganu deevibas, kas līdz šim veenas pašas

saudzēja dzemdētajās un jaunpeedzimušos, nu stājās kristigā sabee-

dribā un sacensibā ar Māru un enģeļeem pee ta paša uzdevuma. Tā

esam dabūjuši savas ~krustibu un kūmu dzeesmās", kuras, tautas dzīvei

tāļak attīstotees, peeņēmušas arveenu jaunus posmus klāt. Kūmu dzee-

smu dzeedašana krustibās eesākās īpaši tad, kad nokrustitais bērniņš

no baznicas pārvests mājās un krustibu dzira ar savām vecām eerašām

uzleesmo, jautribu un sajūsmu saceldama. Ari dzeesmās, kas atteecās

uz radibām un citeem eepreekšejeem krustibu brīžeem, dzeedamas pa

leelakai daļai pašā krustibu godā. Bet krustibās pēc seneem eeskateem

peenākas eevērot peeklājibu, mērenibu, visu labu, jauku, daiļu un di-

žanu. Krustibās mēdz ar' apcerēt bērna un mātes nākamo dzīvi un,

gan jautri, gan nopeetni, aizrādit uz viņas labām un ļaunām pusēm.

Šādas dzeesmās atrodamas sevišķi kūmu un aukļu šūpuļa dzeesmās.

I. Grūtneeciba.

1. Tauteetis preecigs pajoko par svētitu

līgaviņu.

Paraugos, pasmejos
Uz tās savas līgaviņas:
Nava vairs tik lustiga,
Kā atvedu pērruden;

Nezeed vairs vaigu gali,
Kā zeedeja bāliņos. 105-1.

*) Ibidem.
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Paldees Deevu Deeviņam,
Nu breediga vasariņa:
Breest man rudzi, breest man meeži,
Breest man jauna līgaviņa. 1055.

Breest manmeeži, breest man rudzi,
Breest man jauna līgaviņa;

Meeži, rudzi tā nebreeda,
Kā breest mana līgaviņa. 1.

Mana jauna līgaviņa

Raudādama veen staigāja.

Vaicājat jūs, māsiņas,
Ko raud manalīgaviņa;
Es vaicāju gana mīļi,

Viņa man nesacija.—

„Ko es, nelga, tev sacišu,

Tu pats mani rūdinaji. 1053, 1.

Nāburgs savu ļaudaviņu
Ar pupām ēdināja:
Lai breest viņa ļaudaviņa
Kā pupiņa pākstitē. 4.

2. Grūtas seevas peenākumi, josta devitā

rakstā; vēsts mātei.

Mīļa Māra dusmas tura

Uz jaunāmseeviņām,
Kam tās gāja pliku galvu,

Ar basām kājiņām. 1058.

Paldees saku māmiņai

Par to veeglu dvēseliti:

Nesēdej'se uz akmeni

Grūtajāsi deeniņās. 1059.

Es apvilku zīda svārkus

Līdz kājiņu galiņam
Lai ļautiņi neredzēja
Māras mīļu dāvaniņu. 1060.

Manim bija raiba josta

Deviņeem eelokeem.

Kad paspruka devitā,
Tad uz pirti: vai, vai, vai! 1061.

Es saciju tauteešam,
Lai mērc meežus ūdenī:
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Jau jostiņu es palaidu

Devitā rakstiņā. 1062.

Vai, manu leelu preeku,

Ko es daudzi preecajos!

Pērn bij kāzas — trai rai rai!

šogad pirtī — vai, vai, vai! 1065.

Zīlit' skrēja upes malu

Ar mazo grāmatiņu:

Māmiņai vesti nesa,

Ka es ļoti nevesela. 1066.

Ar balodi ziņu sūtu

Tālaje māsiņai:

Dziļi dubļi, stīvi zirgi,
Peekusuši arajiņi. 1.

Jūdz tauteet, kumeliņu
Brauc pakaļ māmiņai!
Nežēlo zirga sava,

žēlo manu augumiņu. 1067.

Steidz, vīriņ, brauc, vīriņ,
Pee tās manas māmuļites,
Lai redz mana māmuļite,

Vaj es mirstu, vaj dzīvoju. 1068.

Sūtij ziņu Māriņai,
Sūt' manai māmiņai;

Nāc, Māriņ, tu papreekšu,

Ne kā mana māmuļite. 1069.

Devu ziņu Laimiņai,
Devu ziņu māmiņai;

Papreekš Laima steigusees,
Kā vēl mana māmuļiņa. 1.

II. Radibas.

1. Jagodā Laima, jatīra tai ceļš, jakopj

pirts taks un pate pirts jeb dzemdešanas

veeta.

Vainadziņu valkādama,

par Laimiņu nebēdāju;
Kad noņēma vainadziņu,
Lūdzu Laimes raudādama. 1071

Jauni puiši, jaunas meitas,

Mīļi Laimu lūdzatees;
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Vecas seevasnebēdāja,
Tās ar Laimu saderēja. 1072.

Jauni puiši, jaunas meitas,

Tīrijeet ceļa malas:

Jāj Deeviņš, brauc Laimiņa,
Pakrīt Laimes kumeliņš. 1073.

Jauni vīri, jaunas seevas,

Meteet kokus no celiņa,
Lai Māriņa nepinās,
Pee seevām traukdamās. 5.

Slaukat, meitas, istabiņu

Vakariņa krēsliņā,
Lai Laimite nepakrita

Naksniņā staigādama. 1074.

Jaunas seevas, jaunas meitas,

Ravējat pirtes taku;

Vecas seevas izravej'šas,
Vecas bēdas izēdaj'šas. 1075.

Jaunas seevas, jaunas meitas,

Ravējat pirtes taku:
Kad Dēkliņa pirtē nāca,

Lai neķēra stērbelites. 1076.

Es atradu mīļu Māru

Pirtes taku ravējam;
Es atstāju visu darbu,

Teku, līdzu noravet. 1077.

Es redzēju mīļu Laimu

Pirts celiņu ravējot;
Visu darbu pametuse,

Palīdzēju noravet. 1.

Mīļa Māra apskaitās
Uz jaunām meitiņām:
Atrod pirti neslaucitu,
Pirtes taku neravētu. 1078.

Mīļa Māra dusmas tura

Uz jaunāmseeviņām,

Kam neslauka nama plānu,

Netur' šķīkstu ūdentiņ'. 1079.

Jaunas seevas, ko gaidāt?

Pušķojeeti pirtas jumtu:

Tā Deeviņis jūs pušķos

Ar dēleemi, ar meitām. 1080.
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Zeedo, marša, ko zeedo,

Zeedo savu pirtes taku:

Te tu eesi pirtiņā (v. Deeviņš brauca,

mīļa Māra

Grūtajās deeniņās. Svētu rītu pirtiņā).
1081.

Es savai līgavai

Līdz pirtei tiltu taisu"

Lai kājiņa neslīdēja
Laimes ceļu staigājot. 1082, 1.

Mīļas Māras pirtiņā
Div' pelēki akmentiņi:

Seeviņām uzmestees

Grūtajās deeniņās. 1083, 1.

Leepa auga pirts preekšā,
Zari līka pirtiņā;
Tur seevām peeķertees

Grūtajā stundiņā. 1084.

Grazni auga ābelite

Pirtes taka maliņā;
Tur peeķērās līgaviņa

Grūtajāsi deeniņās. 2.

Audzin', Deeviņ, kuplas leepas
Pirtes ceļa maliņā:

Seeviņām peeķertees

Grūtajās deeniņās. 3.

2. Kurina pirti radibām (ari pirtižām);

pirtī eeejot zeedo Laimai.

Es redzēju kaimiņos

Pusvakarā pirti kūra:

Ja Deevs dos, Laime liks,
Tur būs man krusta bērns. 1085.

Es redzēju, vecā māte

Launagāpirti kūra:

Dod, Deeviņ, veselibu

Tur būs man krista bērns. 4.

Šorīt agri es redzēju,

Ceemiņami pirts kūpēja:

Deeviņš deva veselibu,
Tur man ari pāde būs. 7.
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Es nezinu, kas par vainu

Jaunā vīra līgavai:

Pusvakara pirti kūra,
Ceema seevu aicināja. 1086.

Nāc, tauteeti, tu man līdz

Mīļas Māras pirtiņā:
Tev Laimiņa līdzi nāca

Cepurites ēniņā. 1088 .

Vēlc, tauteet, savus svārkus,
Leec manā pagalvī,
Lai tee tavi svārki redz,

Ko redz mans augumiņš. 1089

Vaj es veena mātes meita

Uz pirtiņu ceļu gāju:
1 Laimiņa pakaļ gāja1 ),
Plaši matus izlaiduse. 1090.

Izpinosi garus matus,

Gāju Laimes pirtiņā;
Deevs to zina, mīļā Laime,

Vaj vairs nākšu saulitē. 1091.

Pirtitēi ee-eedama,

Devu labu vakariņu;

Deeviņš zina debesīs,
Nākš' ārā, vaj nenākšu. 1094.

Pirtiņā ee-eedama,
Ceeti vēru pirtes durvis;
Zina Deevis, mīļa Māra,

Vaj izeešu, neizeešu. 1095.

Pirtiņā ee-eedama,

Durtiņām aizvēros;
Deevs to zina, debess Tēvs,

Vaj izeešu saulitē,

Vaj izeešu saulitē,

Vaj redzēšu tēvu, māti. 1.

Eemu Laimes pirtiņā,
Aizaveru pirts durtiņas;
Deevs to zina,mīļa Laima,

Vaj izgāju saulitē. 2.

Pirtiņā ee-eedama,
Zelta sveedu gredzeniņu:

') Solamen est miseris socios habuisse malorum.
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Ņem, Laimiņ, zelta zeedu,

Neņem manu dvēseliti. 1096.

Pirtiņā ee-eedama,
Metu vara gredzentiņu:

Ņem', Māriņa, vara zeedu,
Nekā manu augumiņu. 1.

Peertiņā ee-eedama,
Metu zelta gabaliņu:

Ņem', Māriņa, zelta naudu,

Neņem bērna augumiņu. 4.

Netīšām eesasedu

Vecu seevu soliņā.

Še, Laimiņ, zelta nauda,

Vado manu augumiņu. 1097.

3. Laimas palīdziba dzemdetajai.

Par meitiņu dzīvodama,

par Laimiņu nebēdāju;
Kad noņēma vainadziņu,
Lūdzu Laimas raudādama:

Nāc, Laimiņ, kad es lūdzu,
I basām kājiņām;
Aus' kājiņas, kavesees,

Grūt' manam mūdiņam. 1099, 1.

Nāc, Māriņ, kad es lūdzu,

Nāc basām kājiņām;
Aus' tu kājas, būs' tu ilgi,
Grūt' manai līgaviņai. 6.

Kur tecēji, Laimes māte,

Leepu slota padusē?

~Pērn aizvesta vedekliņa

šogad lūdza raudādama". 1101.

Jaunas seevas, jaunas meitas,
Lūdzat mīļi mīļ' Māriņu.
Kas Māriņu mīļi lūdza,
Tur Māriņa basa tek ;
Kas lūdz sīvi, kas līdz dzedri,

Patapdama kājas aun. 1098, 1.

Nelaimite kājas āva,

Dzīrās manim līdzi nākt;

Nāc, Laimiņ, tu man Pdzi

Basajām kājiņām. 1100.
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Kur Māriņa basa tek

ī'ar ābeļu līdumiņu?

Fee jaunām seeviņām

G; ūtajās deeniņās. 1.102.

Basa Laime pārtecēja

Par līduiniņi»;

Es nevaru basa eet

Ne par sētas ragalmiņu. 1103.

Mīļa Māra basa tek

Par ābola līdumiņ:
Es nevaru basa eet

Ne lopiņu laidarā. 1.

Kur tu teci, mīļa Māra,
Žīda svārkus pacēluse?

„Tur tecēja, kur vaļdzeja,
Kam celiņu aizprasija." 1104.

Es redzēju melnu vistu 1)

Pirts jumtiņu laipojoti;
Ta nebija melna vista,
Ta seeviņu mīļa Laima. 1105.

Mīļa Māra seeviņām

Trejus zeedus pametuse:
Namā meta leepas lapas,
istabāi eevas zeedus,
Pirtes taku-kaisijuse

Apentiņa lapiņām. 1106.

Neveenami Laime klāja
Sava zīda paladziņa;

Seeviņām, tām paklāja

Grūtajās deeniņās,
Lai zeediņi nenobira

Pa ļautiņu kājiņām. 1107, 1.

Ne visām meitiņām
Laimit klāja paladziņu;

Seeviņām veenpaklāja

Grūtajā deeniņā. 2.

Ne viseem mīļa Māra

Zīda klāja paladziņu;

Seeviņām veen paklāja

Grūtajās deeniūās. 3.

*) Vai tas atgādinā pee melna leetus mākoņa, iz kura pirmatnīgiLaima, Deeva

meita, nākuse?
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Veena seeva pirtiņā,

Trīs Laimiņas aizdurvē.

Veena saka: eet eekšā!

Otra saka : ne-eet vis!

Trešā saka: eet eeksā,

Vārdot (Vadot?)seevasaugumiņu. 1113

Mīļa Māra manapjoza
Trīs kartiņas vara jostas;

Ai, Māriņa, mīļa balta,

Kā es tādu panesišu!

~Nes' meitiņa, kā varēji,
Kā nes' tava māmuļite." 1108.,

Laima vilka zaļu jostu

Deviņeem kamoļeem;
To apjoza seeviņām,

Laimas pirtī perotees. 1109.

Saulit balta,reetedama,

Neņem līdzi atslēdziņu:
Daža laba mātes meita

Grūtajās deeniņās.

Man bij zelta atslēdziņa
Zelta jostas galiņā;
Es atslēdzu Laimiņai

Mīlamo kambariti. 1111.

Bij man zelta atslēdziņa
Jostas pušķa galiņā;
Es atslēdzu tauteešam

Mīlamo valodiņu. 1.

4. Tauteeša rūpes un žēlabas, kamēr

līgava vājibas guļā.

Man pazuda līgaviņa

Pirmajāi meedziņā.

Es vaicāju mīļu Māru:

Vaj tavā pirtiņā? 1114.

Pirtī eemu, pirtī teku.

Pirtī mana līgaviņa,

Pirtī mana līgaviņa,

Ar Māriņu spēlējās. 1115.

Man pazuda līgaviņa

Guļamā laiciņā.

Pavaicāju mīļu Māru:
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Vaj tavāi pirtiņā?

~Te, dēliņi, daudz sēdēja,

Vaj bij tava, vaj bij cita."

Ta bij mana līgaviņa,
Kas sēd pirtes dibinā,
Kas sēd pirtes dibinā,
Sveedru kreklis mugurā. 1.

Pirtēi citu, pirtēi teku,

Pirtēi man daudz vajaga:
Pirtēi mana līgaviņa

Vakaraju gājumiņu;
Sēd matiņus izlaiduse,

Sveedru kreklis mugurā.

Kad Deevs dotu to redzēt,

Ka atnāktu istabāi!

Kad būs dēli, tad laidišu muciņāi;
Ja meitiņa, tad laidišu vērpelitēi. 11 17.

Steidzees Dēkla, steidzees Laima,

Pirtī mana līgaviņa,
Pirtī mana līgaviņa,

Sēd matiņus izlaiduse,
Sēd matiņus izlaiduse,

Sveedru kreklis mugurā. 1118.

Aiz durvim klausijos,

Kas pirtēi žēli brēca:

Mīļa Māra brēcināja
Manu jaunu līgaviņu. 1121.

(v. Jauna vīra līgaviņu).
Tauteet's lūdza mīļu Māru,
Rokā maku turēdams:

Spēlej' simtu dālderišu,
Neka savu līgaviņu. 1120.

Gauži raud tautu dēlis,

žēl par savu līgaviņ':

Redzej' savu līgaviņ'

Grūtajās deeniņās.
Svētas Māras klēpitē

Sēdēj' matus izlaidusi,

Sēdēj' matus izlaidusi,

Slaucij' gaužas asariņas. 1119.

Gana lūdzu Zemes māti

Rokā maku turedamis:
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Došu simtu dālderišu,
Atlaid manu augumiņu. 2.

Gauži raud jauni vīri,
Gultas stabus turēdami:

Nu guļ mana līgaviņa
Div' saulites starpiņā.1) 1122.

Ko, tauteeti, tu raudāji
Manā gultas maliņā ?

Deevs ņems manu dvēseliti,
Tev būs cita mātes meita.

5. Bērna saņemšana. —
Seevu zeedi.

Spoža zvaigzne notecēja

pee līgavas nam'durvim:

Ta nebijaspoža zvaigzne,
Ta bērniņa dvēselite. 1127.

Spoža zvaigzne (mēnestiņš, saule)

eeriteja

Manā gultaspagalvī (v. maliņā) :

Deevs man deva šo naksniņu
Citu jaunu gulētāju. 1.

Nācu, nācu, vīriņ,

Seeviņ' tevi aicina;

Seeviņ' savu dvēseliti

Tiņ baltāi nēzdaugāi. 1128.

Deevs dēlu satina

Vadmalas baķī;

Mīļa Māra meitiņu
Raibitē. 1129.

Tēvs dēlu eetina

Vadmalas deķēi
Māte meitu eetina

•taibitēs. 1.

Māte dēlu i satina

baltajā villainē

Meitu tina palagā,
Meita tautu malejiņa. 1131.

Mīļa Māra dusmojās
Uz jaunāmi seeviņām:
Atraduse seevu zeedus

Kumeliņu pēdiņā. 1132.

*) Starp šo sauli un viņu sauli.
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Anna zeedus pabēruse

Zem ļautiņu kājiņām.

Nāc, Laimiņa, ņem slotiņu,
Slauki zeedus maliņā. 1133.

6. Nelaimiga dzemdešana.

Leec, vīriņ, cepuriti
Bērza celma galiņā:

Deevs tev deva, Deevs atņēma

Cepurites valkātāju. 1134.

Laima preeku parādija,

Veļu māte žēlabiņas:
Laima kāra šūpoliti,

Veļu māte noraisija. 1.

Trīs deeniņas vīriņš tek

Apkārt pirti raudādams.

Durvitiņas pavēruse,

Lēni, lēni parunāju:

Ej sētā, brūvē alu,

Taisi manu mūža namu. 1137.

Laima kāra šūpuliti,

Veļu māte noraisija.

Kam, Laimiņ, kārtin kāri,
Kam dariji žēlabiņas! 1135.

Vai, Māriņa mīļa balta,

Ko es tevi sareebuse ?

Kokam auga atvasites,

Man neauga lolojumis. 1136.

Ai Deeviņ, ai Laimiņ,
Ko es ļauna tev dariju?

Kokam auga atvasites,
Man neauga līgaviņa (?). 1.

7. Zeeds un veltes Laimiņai — Mārai, no

pirts izejot (aripirtižās).

Izeedama Mārai devu

Dzīparotu preevitiņu.

Ņemi par zeedu, mīļa Māra,
Pirmo pādes dāvaniņu. 1138.

Es vaicāju mīļu Māru :
Kādu velšu tu gribēji ?
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(v. Pavaicāju mīļu Māru,

Ko es kaušu pirtižām?)

Vaj aitiņu sprogainiti ?

Vaj vistiņu cekuliti ?
—

Ņem' vistiņu cekuliti,
Lai palika sprogaitiņa
Lai palika sprogaitiņa
Pāditei puškotees. 1141.

Došu, došu Laimiņai,
Ko es biju solijuse:
Radibām vistu kaušu,

Krustibām siveniņu. 1139.

Es savai Laimiņai

Leelcekuļu vistu kavu,

Ka ta man palīdzēja

Grūtajās deeniņās. 1140.

Mīļa Māra man vaicāja,

Ko es došu pāditei:

~Vaj dos baltu avetiņu,

Vaj vistiņu cekuliti?"

Došu baltu avetiņu,
Lai pādite pušķojas. 1141, Ļ1)

8. Tēva un mātes (ir Māras) preeki par

jaunpiedzimušo.

Paldees saku mīļai Mārai,
Paldees saku Deeviņam!
Nu ir mana līgaviņa
Istabāi atnākuse. 1142.

Kur bijuse, nebijuse
Mana jauna līgaviņa?

Eenāk pate nobālej'se,

Eenes jaunu arajiņu. 1143.

Paldees Deevu Deeviņam,
Man rociņa labi gāja:
Ruden man dēli dzima,

Pavasari kumeliņi. 1144.

Preecajees, māmuļite,
Nu tev preeki pārnākuši:

Stallēi baltas avitiņas,
Gultāi sagšu audejiņa. 1145.

') šo dzeesmu vecmāte noskaita arī preekš pirtižām, tiklīdz pirti aizkūruse.

Sk. Latvju dainas.
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Preecajees, tēvs, māmiņa,
Tev preeciņi atnākuši:
Pirtēi bērnu atradusi

No slotiņu lapiņām;
Stallēi bērus kumeliņus
No auziņu spilviņām. 1146.

Dzeedadama māmuliņa
Pār pagalmu pārtecēja.
Kā tai bija nedzeedat,
Divi preeki atraduse:
Stallī jaunu kumeliņu,

Apakš zaļa āboliņa;
Pirtī jaunu arajiņu

Apakš bērzu lapiņām. 1.

Preecajās mīļa Māra.

Ko ta bija atraduse ?

pirtī dzima arajiņš
No slotiņas zariņeem;
Stallī dzima kumeliņš
No dzeltena meežu salma. 3.

9. Kur bērns radees?

Uz tam jau pa daļai dota atbilde; uz tam vispirmak atbild veca

māte.

Veca māt', veca māt',

Kur tu ņēmi to bērniņu ?

pirtī ņēmu palāvē

Zem slotiņu lapiņām. 1151.

Upite tecēja pirts pakaļā.
Tur ķēru raudinās, tur asarīšus!
Asarus ķerdams, noķēru raudinu. 1152.

Lid', lidu, dīķiti, peerts pakaļā,
Ūdeni smeldama, eesmēlu pādi. 1153.

Kas dūņas sajauca sudmalu upē?

Jānitis sajauca pāditismeldams. 1154.

Daudz mazu pēdiņu upites malā;

Tās mazu bērniņu notekaļatas. 1155.

Kas to Skaņupi dūņāmsajauca ?

Dāvids sajauca, pāditi gūdams. 1.

Daudz mazu pēdiņu Tīrupes malā;
Tee mazi bērniņi notekaņajši. I.
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Leeli bērni brīnijās,

Kur pādite radijās,
No debess nolaižās

Ar sudraba ķērditēm
Ar sudraba ķērditēm

Eekš sudraba šūpuliša. 1156.

No debesu nosalaižu

Ar sudraba virvitēm

Mīļas Māras šūpulī

Māmuliņas klēpitī. 1.

Ne zināt nezināju,

Kur pādite gadijās;

No Deeviņa nolaidās

Sudrabiņa ķēditēm. 2.

Es redzēju putna spalvu

Apakš mazas ābelites;

Ta nebija putna spalva,

Ta bij maza meitenite. 1158.

Es atradu skaideenē

Mazu, mazu kukainiti;
Es eetinu palagā,

Izaudzēju arajiņu. 1159.

Tamlīdzigi atrod gan skaideenā, gan mēsleenā, gan smiltiņās, vaj

mazu vabolīti, vaguliņu, vambuliti, vaj mazu, mazu bambaliti, vaj ma-

zu bērniņu v. t. pr. Ari jautā: Kur tee dzima, auga staltee vīri,. kur

bēree kumeliņi ? un atbild: stalti, gudri, stipri vīri, daiļi, skaisti puiši

un kara vīrs dzima, auga pirtī un stallī bēri, labi kumeliņi. Bet ir in-

tresanti, ka še no vācu parunas, ka mazus bērnus atnes svētputns,

stārķis, sterks, še nav ne vēsts, še vēl dzeed īsti latviski:

Smuks puisitis, baltas acis,

Gulēj' ceļa maliņā;

Eesim, meitas, pacelsim,
Būs mums maizes arajiņš. 1167, 3.

Jeb: Smuks puisitis baltu vaigu,
Gul celiņa maliņā,

Pacelsim mēs, māsiņas,
Būs mums meežu arajiņš. 4.

10. Dēls, vaj meita? Tēvam vaj mātei

palīgs.

Tēvs ar māti sabārās,

Pirtij malku skaldidami:
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Tēvs gribēja arajiņu,
Māte govu slaucejiņu. 1168.

Mīļa Māra preecajas,
Dzird meitiņas peedzimstam:
Kur meitiņas pušķojas,
Tur pameta dzives (dzijas) galu. 1171.

Vecainite Deevu lūdza,
Lai aug meitas māmiņai:
Kur adija, kur rakstija,

Tur nokrita dzīpariņš. 2.

Visu garu vasariņu
Tēvs ar māti eenaidā:

Tēvs grib seena pļāvejiņa,
Māte seena grābejiņas. 7.

Mēslu bāba preecajās,

Meitiņām peedzimot:
Kur adija, kur rakstija,
Tur palika dzīpariņi. 1.

Ir kaķitis Deevu lūdza,

Meitiņai peedzimstot:
Ees meitiņa govu slaukt,
Dos ķipiti jāizlaiza. 1172.

11. Kad un kur dzimis? Kāds cerams

eespaids uz bērnu?

Es peedzimu svētrītāi,

Ļaudim darbu nekavēju;

Mīļu Māru, to kavēju,
Ta netapa baznicāi. 1183.

Ko var ļaudis man darit,

Ko manam kumeļam:
Pats es dzimu peektu rītu.'),

Kumeļš peektu vakariņu. 1184.

Laime, laime tam dēlami,

Tas peedzima Laimes deenu :

Viļņeem auga meeži, rudzi,

Bogām'2) bēri kumeliņi. 1185.

Līgsmu deenu es peedzimu

Savai baltai māmuļitei:

1 ) Peektdeena bija senlatveešu svētdeena; peektvakaru svinēja vēl visjaunākā
laikā.

-) Boga, bogs ir bars, daudzums.
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Laukā dūdas, namā bungas,

Istabāji stebulites. 1.

Es peedzimu māmiņai
Pašā zeedu laiciņā,
Pati augu kā leepiņa,
Kā eeviņa nozeedeju. 1189.

Launadzite man māsiņa,
Ta peedzima launagā,
Deevs dod tai leelai augt,
Būs launaga nesejiņa. 1181.

Līdzā dzimu, līdzā augu

Ar baltaju āboliņu,
Līdza veena nevarēju
Ar ābolu nozeedet. 1191.

Ko, dēliņi, tu dabūji,

Sebu dzimis māmiņai ?

Visi tēva ozoliņi

Pirmajeem dēliņeem. 1195.

Preeka deenā es peedzimu

Savai vecai māmuļitei:
Istabā bungas sita,
Namā pūta stabulites. 1187.

Es peedzimu māmiņai,
Kad dzeedaja lakstigala:
Ne trūkst dzeesmu man dzeedot,

Ne valodu runājot. 1188.

Es peedzimu māmiņai
Vizbulišu laiciņā;

Kad izaugu leela meita,

Sauca mani Vizbuliti. 1190.

Launadzite mūs' māsiņa,

Launagā peedzimuse;

Tai sajāja trejas tautas,

Visas trejas launagā. 1182.

Reizē dzimu, reizē augu

Ar baltaju āboliņu;

Āboliņš nozeedeja,
Es vēl augu augumā. 1.

Silta saule man dzemot,

Labs mūžiņš dzīvojot:
Eimu govu laidarā

Deviņām slauktuvēm. 1180.
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Laime, laime tam dēlam,
Kas peedzima saulitē,
Tam Laimiņa grožus vija
Sudrabā mērcēdama. 1176.

Laime, laime tam dēlam,
Kas peedzima saulitē,

Tam Laimiņa peešus kala,

Sudrabā mērcēdama. 4.

Laime, laime tai meitai,
Kas peedzima saulitē,
Tai Laimiņa saktas lēja,
Sudrabā mērcēdama. 5.

Laime, laime tam dēlam

Kas peedzima saulitē,
Bauro vērši tam arot,
Zveedz kumeļi ecējot. 1177.

Es peedzimu māmiņai
Vizbulišu krūmiņā,
Kad izaugu leela meita,
Visi sauca Vizbuliti. 1190, 2.

Es peedzimu saulitē,
Vizbulišu pļaviņā;

Es izaugu leela meita,
Sauca mani Vizbuliti. 3.

Es peedzimu māmiņai
Pavasarā vizbuļos;
Ja nevaid cita vārda,

Saucat mani Vizbuliti. 1.

Es peedzimu māmiņai
Vizbulišu laiciņā;

Es izaugu māmiņai

Kā dzeltenis vizbulitis. 4.

Māte mani auklēdama

Eesveedusi vizbuļos;

Es izaugu leela meita,

Kā vizbulis vizuļoju. 5.

Māte mani auklēdama

Eemetuse vizbuļos:
Puiši mani tā mīlēja,
Kā dzeltenu vizbuliti. 6.

Es peedzimu māmiņai,
Rožu dārzu ravējot;
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Man' eetina māmuļiņa
Veenā rožu lapiņā. 1192.

Es peedzimu māmiņai
Laukā rudzu rugajāi;

Kuras tautas mani grib,

Lai jāj rudzu rugajāi. 1193.

Kālab manim balta galva?
Zeemu dzimis zeemelī.

Kālab manim daudz valodu?

Tirgus deenu kristijuši. 1194.

Aiz ko manim plata galva?
Es peedzimu vējputnē.

Aiz ko manim daudz valodu?

Tirga deenā nokristija. 1.

12. Laima un Dekla mūža licejas.

Gaiša, gaiša uguns deg

Tumšajā kaktiņā:
Tur Laimiņa mūžu raksta

Mazajam bērniņam. 1196.

Laime mana māmuļite,

Es Laimites meita biju;
Kādu mūžu gribejos,

Tādu pate paņemos 1 ). 1198.

Leec Laimiņa, man mūžiņu,
Leec leepā, ābelē:

Kā leepai man izaugt,
Kā ābelei nozeedet. 1199.

Dēkle manu mūžu lēma,

Kalniņā stāvēdama.

Lem, Dēklite, labu mūžu,
Ijai es gauži neraudaju. 1200.

Dēkle manim mūžu kāra,

Māte manim šūpuliti;

Kar, Dēkliņ, veeglu mūžu,

Māte, veeglu šūpuliti. 1203

šūpā māte, 1010 māte,

Mūža mana nezināja;
Dēkle mūžu gan zināja,

Māmiņai nesacija. 1204.

') Katrs ir savas laimes kalējs; paša krūtis mirdz paša laimes zvaigznes.
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Leec, Laimiņa, man mūdiņu

Veeglu, veeglu, kuplu, kuplu:

Apeniša veeglumiņu,
Bērza slotas kuplumiņu. 1207.

Šuj, Laimiņa, man krēsliņu

Sudrabiņa sloksnitēm;
Pašuvusi noleec man

Labajāi veetiņā. 1208.

Tais' Laimiņ, man veetiņu
No smalkami cisiņām;
Vari pati atagult
Savos zīda palagos. 1209.

Tu, Laimiņa, laidejiņa,

Tu, mūdiņa licejiņa,
Kad neliki laba mūža,

Leec man ilgi nedzīvot. 1210.

Leec, Laimiņ, man mūžiņu,
Kādu pate gribēdama;
Ja leec labu, tad leec ilgu,
Ja ne labu, tad leec īsu. 1211.

Deevam deena aizgājuse
Ar Laimiti runājot:
Deevs solija lētu mūžu,
Saule 1) ilgu dzīvošanu. 1212.

Dēkle manu mūžu kāra,
Trīs krēslos sēdēdama.

Sēdi, Dēkle, veenu krēslu,
Kar man veenu labu mūžu. 1216

Sēd Laimiņa divus krēslus,

Grib man likt div' mūžiņi,

Sēdi, Laime, veenu krēslu,
Leec man labu veenumūžu. 3.

Dēkla, Dēkla, Laima, Laima,

Jūs veenadi nedarāt:

Citam darāt visai labi,

Citu žēli rūdinat. 1218, 2.

Veenas mātes mēs bērniņi,
Ne viseem veena laime;

Ne tee visi mazgājās
Veenā laimes ūdenī. 1224.

*) Te jālasa Laime.



366

Laime gāja ar Nelaimi

Pa veenāmi laipiņām;

Ej, Laimiņa, tu papreekšu,
Grūd Nelaimi ūdenī. 1219.

Laima sēd kalniņā,

Nelaimite lejiņā.

Sveed, Laimiņa, Nelaimei

Ar akmeni mugurā.

Laime sēd kalniņā,
Laime sēd raudādama;

Nelaimite lejiņā,
Nelaimite smaididama.

Ņem, tētiņ, akmentiņu,
Sveed Nelaimei mugurā,

Lai Laimite izsmējās,
Lai Nelaime izraudās. 1.

Kalna galā Dēkle raud,

Birst asaras lejiņāi:

Lejā dzima zeltenite,
Kas vaiņagu Kājām mīs. 1225.

Svētās meitas, ne māsiņas,
Ko tik agri šķeterējat?

— Tev Deeviņis brāli deva,

Tam mūžiņu nolēmām;

Aptinām linu dzijas

Krustšķērsām rociņai,
Nolēmām cilinat

Spožu kara zobentiņu,

Spožu kara zobentiņu,
Tēva zemi apsargāt. 1226.

13. Apcere par seevu raizēm grūtneecibā

un radibās; jaunā seeva vecu seevu kārtā.

Neticēju māmuliņu
Sūru deenu redzējušu;
Nu es ticu māmuliņu,
Nu es pate eeraudziju. 1227.

Jūs, māsiņas, nezināt,
Kāda bija Laimes pirts:
Ir matiņi izsāpina2),

Laimes pirtī perotees. 1228.

2 ) Saprotamāki būtu: izpinās.
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Sakas meitās grūt esot,

Rudzu seeku samaļot;
Atradīs vēl grūtāki,

Kad ees Laimes pirtiņā. 1229.

Sak' meitiņa grūtas deenas

Seeku rudzu samaļot;
Kad staigātu Māras pirti,
Tad sacitu vēl grūtāki. 1.

Sak' meitiņa grūtredzej'se.
Rudzu seeku samaluse,

Tad, meitiņ, grūtredzesi,
Kad sēdēsi Māras krēslu,
Kad sēdēsi Māras krēslu,

Kad novilksi sveedru kreklu. 2

Es neņemtu seevas deenas,

Kad atrastu ceļmalā :

Deeviņš seevas dvēseliti

Nēzdogāvēcināja. 1232.

Es neņemtu eevas zeedu

Ne savā rociņā:
Es negribuseeva būt

Ne savā mūžiņā. 1233.

Deeviņ, tavu padomiņu

Laimiņ, tavu likumiņu!
Meita biju, seeva tiku,

No seeviņas māmuliņa. 12

Vīri, seevas nerājat

Grūtajās deeniņās;
Daža deena seeviņām
Ne ēdama, ne dzerama. 1240.

Kas godigs tēva dēls,

Paceļ krēslu līgavai:

Līgaviņa peekususe,
Laimas pirtī pērdamās. 12

Kur, māsiņ, tavs spēciņš,

Tavs pirmais daiļumiņš?

Pirtiņā palāvē
Pa slotiņu lapiņām. 1247.

Kur, māsiņ, tev palika

Skaistumiņš, daiļumiņš?

Pee tautām aizceplē1 ),

Mīkstajās cisiņās. 1248.
1) — aizkrāsnē.
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Kur palika māsiņai

Smukumiņš, skaistumiņš ?

Tautu dēla aizkrāsnē

Āboliņa cisiņās. 1.

Jauna gāju tautiņās,

Negribēju veca tapt;

Nāk Laimiņa, eesklideju
Vecas seevas pēdiņās. 1249.

Gana jauna es apavu

Mātes kurpes kājiņās;
Lidza Laima līdzināja
Ar vecām seeviņām. 1250.

Sarkanota saule lēca,

Bāla tapa tecēdama;
Jauna gāju tautiņāsi,
Veca tapu dzīvodama. 1251.

Tauteet's mani jaunu ņēma,

Solij' jaunu paglabāt;

Ij gadiņa negaidija,

Kad par vecu pataisija. 1252.

Ai, tauteeti, ai, tauteeti,

Tava vaina, tava vaina:

Tu paņēmi mani jaunu,

Tu par vecu padariji. 1253.

III. Raudzibas.

Jūdz', tauteeti kumeliņu,
Brauksim sērstbrālišos:

Saule vēsti atsūtīja,
Jauni radi brālišos. 1257.

Man zīlite vesti nesa,

Jauni radi bāliņos;
Es nestilu 2) negājusi,
Kveešu maizes nenesusi. 1259

Pirtičas, pirtičas!

Ej, māmiņa, kaimiņos;

Vaj būs dēlus, vaj būs meitas

Vecā māte atnesuse. 1261.

Pērn atvesta vedekliņa,
Šogad nāca panāksneeki.

*) Var.: Neļāvos, negājuse.
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Vaj jūs akli, neredzat,
Nu jānāk krustabās. 1262.

Upite tecēja zeediņi bira:
Nāk mana tēvmāsa ar kukuliti. 1263.

Es preeciņu nevarēju,

Brāļa duru daeedama,

Atraduse bāliņam
Jaunu kārtu šūpuliti. 1264.

Es nebiju brāļos bij'si

Pērnajo bijumiņu;
Nu atnācu, nu atradu

Jaunu kārtu šūpuliti. 1265.

Es redzēju kaimiņos,
Seevas tek rindiņā:
Ja būs man Deevs vēlējis,

Es dabūšu krusta bērnu. 1266.

IV. Pirtižas.

Kas žagarus brikšķinaja
Pirtes ceļa maliņā ?

Mīļa Māra brikšķinaja,
Pādei pirti kurināja. 1268.

Balta māsa pirti kūra

Baltajam bāliņam:

Leepu slotiņ' i sasēja,
Peena gariņ' i palēja. 1269.

Ozols čaukst, ozols čaukst,
Kas ozolu čaukstinaja ?

Krustatēvs, krustamāte,

Krustdēlam slotu greež. 1270.

Kas tur vilks čaukstinaja
Smalku bērzu birstiņā?

Krustutēvs, krustumāte

Krustmeitai slotu lauž. 1270, 1.

Mazs, mazs dīķitis pirtes pakaļāi;
Tur teku pādei ūdeni smelt 1272.

Mazs, mazs bērziņš pirtes pakaiāi;
Tur teku pāditei slotiņu greest. 1273.

Vai, māmiņa, vai, māmiņa,
Kādu slotu mani pēra!
Man veenai grūts mūžiņš
Par visām mašiņām. 1274.
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Man' māmiņa pirtī pēra,

Paltī smēla ūdentiņ'.

Vaj, māmiņa, tev nebija

Tekošā upitē. 1275.

Ta, māmiņa, tava vaina,
Kad es ļaužu valodās:

Kam mazgāji mani maza

Neskaidrāi ūdenī. 1276.

Man' māmiņa mazu pēra,
Planckā smēla ūdentiņu;
Es uzaugu ķeizaram

Karodziņa nesejiņš1 ). 1277.

Perees, mana nevārdite:

Kas vārdiņu tev uzlika ?

Māmuliņa ne-uzlika,
Mani mazu mazgādama. 1278.

Ak tu Deeva nosodits,
Ko moc' mazu dvēselit' ?

Uz akmeņa bērnu pēra,

ļjd'nē slotu slapināja. 1279.

Ko tur pēra, ko tur pēra

Mīļas Māras pirtiņā ?

Ilzi pēra mīļa Māra,
Veselibas gribēdama 2). 1280.

Paldees saku tētiņam
Par pirtiņas kārumiņu!

Nu es varu šo naksniņu
Saldu meegu nogulēt. 1281.

V. Krustibas

1. Aicina kūmās; Krustibu svētrītu sanāk

lūgtās kūmas.

Vāķatees, jūs, kūmiņas,
Pa visām maliņām;
Kā tēviņis jūs savāķa
Pa deviņi novadiņi. 1282.

Veena kūma kalniņā
Otra kūma lejiņā,
Man noplīsa šūtas kurpes,

Kūmu starpu staigājot. 1283.

1 ) Šī dziesmiņa gan jaunākā laika ražojums.
a ) Tee ir „Mātes vārdi".
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Ta tēviņa kalniņā

Treji vārti sudraboti :

Pa veeneem Deevs eebrauca.

Pa otreem mīļa Māra,
Pa trešeem es atbraucu

Pādi vest baznicā 1 )- 128i.

Kas tur spīd, kas tur viz

Viņa lauka galiņā?

Tur nāk mana krustamāte

Zelta roze rociņā. 1286.

Kas tur spīd, kas tur viz

Caur zaļo preedulaju ?

Tur nāk mana krustāmāte,
Zelta puķe rociņā1 ). 1.

Ateet mana kristamāte

Pa leelo tīrumiņu,

Skaista balta villainite,
Zelta puķe rociņā. 3.

Kas tur nāca par tīrumu,

Puķu zeedi rociņā?

Ta bij mana krusta māte,

Ābeļ' zeedi rociņā. 4.

No tāleenes es pazinu,
Kur nāk mana krustamāte"

Zelta kronis galviņā,
Zelta roze rociņā. 5.

Kas tur nāca čabēdama ?

Kas needrites brakšķinaja ?

Ta bij mana krusta māte,

Zelta puķes rociņā. 6.

Kas tur spīd, kas tur mirdz

Viņa kalna galiņā?
Tur nāk mana krusta māte.

Kā Eeviņa zeededama,

Kā Eeviņa zeededama

Kā saulite mirdzēdama.

Mārša mani aicināja;

Nāc, kūmiņa, alus dzert!

Kūmām eešu, neleegšos,

Kūmām dārgi meelastiņi:

Jēriņ' gaļa pādenam,

Meestiņš, alus kūmiņām. 1293, 4.

1) Te gan derējuse Jāņu dziesma paraugam.
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A Deeviņu, a Deeviņu,
Brālits mani godināja:

Pirmo reizi kūmās lūdza,

Leek manāi vārdiņāi.

Kad es eešu tautiņās,
Es brāliti godināšu:
Es brāliti sēdināšu:

Tautu galda galiņāi. 1287.

Māsiņ mana mīļākajā,
Mani mīļi gaidijusi:
Zeedeem plānu kaisijusi,
Saldu alu brūvējusi. 1288.

Mani mīļi bāleliņi
Mani mīļi aicināja:
Brūvē saldu alutiņu,
Mētrām kaisa istabiņu. 1.

Ceļu mēru, dubļus bridu,

Krustdēliņa pelnidama!
Būs viņā saulitē

Man kājiņu avejiņš. 1289.

Es nenāku šī veetā,

Kaut man vēsti nesūtitu :

Jau vakar, aizvakar

Kūmām vēsti atsūtija. 1297.

Kūmām man ja-eet bij,
Kūmām mani aicināja;

Dārgi bija kūmas vārdi,

Neleedzos negājis. 1294.

Kūmās gāju, neleedzos,

Sava brāļa bērniņam:
Tas man bija leels godiņš,
Kad pādite pretim tek. 1295.

Kūma kūmu aicināja:
Nāc, kūmiņa, alus dzert;

Nāc, kūmiņa, alus dzert;

Nāc pādites daudzināt. 1290.

Kūma kūmu aicināja:

Nāc, kūmiņi, alus dzert!

Eeš', kūmiņ, neleegšos,

Mazgā baltus biķerišus. 1291.

Kūma kūmu aicināja:

Nāc, kūmiņa, alu dzert!
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Tev tas alus, man ta kanna, —

Būs lustiga dzīvošana. 1292.

Ņemat mani kūmibās,
Man šķīrās, man vedās;

Ne man klupa kumeliņis,

Ne man juka valodiņa. 1306.

Kūmām eešu, neleegšos,

Kūmām mani aicināja,
Kūmu galdi izrakstiti

Vanadziņa nadziņeem. 1293.

Tādam bija kūmās eet,

Kas varēja izlencet;
Svēti bija kūmu taki,

Dārga pādes dvēselite. 1303.

Kūmu dēļ, radu dēļ
Pār upiti laipu metu ;

Es nemestu maršu dēļ,
Nei to savu bāleliņu. 1298.

Komu dēļ, draugu dēļ
Par upiti laipu metu,

Lai kājiņas ne-apmirka,
Tumšu nakti staigājot. 1299.

Ai, jel manu dižu radu,
Ik svētdeenas kūmiņās!
Manas baltas villainites

Sasavēla tūbiņā1). 1300.

Māsiņ' mani kūmām ņēma,
Vārda mana negribēja.

Kam, māsiņa, kūmām ņēmi,
Kad vārdiņa negribēji ? 1301.

Man putriņu vārijot,
Krīt dzirksteles klēpitē:
Tā saņēmu es pāditi

Negaidote, necerote. 1302.

Labus veen, labus veen

Kūmiņās salūguši:
Ne no cita maizes ņēma,
Ne zirdziņu pavasar. 1305.

Lasitus ļautiņus kūmām ņēmu,
Kas var uguni saujā nest. 1304.

Sen bija kūmām kūmotees,
Sen pāde sēdēja sudraba krēslā

') Tūbu, leit. tuba, Filz.
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2. Kūmu rīkošanās, kūmās ejot; simboliski

līdzekļi un zīmes.

Negulēju to naksniņu,
Kad es gāju kūmiņās:

Pušķoj' savas vilnanites,

Baroj' savus kumeliņus;

Pušķoj' savas vilnanites

Sīku rožu dārziņā;

Baroj' savuskumeliņus

Balt'dabola kalniņā. 1307.

Jūdzu zirgu, mēru kveešus

Kāpināju izkaptites:
Lai pādenis knašs puisitis,
Labs maizites arajiņis. 1308.

Kad kūmāsi redijosi,

Es darbiņa nedzeevaju:

Sudrabiņus spožinaju,
Villainites balināju. 1309.

Es šodeen uzsasedzu

Leelu rakstu villaniti:

Lai aug mana krustmeitiņa

Leelu rakstu rakstitaja,
Leelu rakstu rakstitaja,

Grāmatiņas lasitaja. 1312.

Man kūmāsi taisotees,
Skudra ceļu pārtecēja,

pavaicāju māmiņai,

Vaj būs eeti, vaj ne-eeti.

—Ej, meitiņa, nebēdā,
Skudra tekā laiviņā. (?) 1326, 5.

Es šķitos šodeeniņ

Nesegt savu villanišu;

Laime (v. Deevs) deva krusta meitu

(dēlu),
Sedžu pašu labāko. 1311.

Es šodeen izcilāju
Visas savas villainites:

Lai aug manai krustmeitai

Baltas aitas kūtiņā. 13,13.

Kūmām eedama pus-sagšas sedzu,
Lai mana pādite pusgadu staigā. 1314.
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Kūmās eedama pakupli ģērbos,
Lai mana pādite pakupli aug. 1316.

Kūmām eedama trejādi ģērbos,

Lai manai pādite trejādas avis:

Strupause, garause, sprogainite. 1317,1.

Negāju neskaista kūmiņās,

Eelecu pūrā, izlecu skaista,
Tad gāju brāļam kūmiņās. 1320.

Kūmām eedama kažoku vilku,

Lai auga pādei sprogainas aitas. 1318

Kūmās eedama (-ms) kažoku vilku,

Lai auga pādei sprogaini mati. 1319.

Šodeeniņu apsa-āvu

Vasku kurpes kājiņā:
Lai aug manakrustmeitiņa
Dzelteneem matiņeem. 1321.

Man ejot kūmiņās,
Skudra ceļu pārtecēja;

Deevs dod pādei tik gosniņu,

Cik skudriņu pūznitī. 1326.

Kūmās eedama netapinaju,
Lai mana pādite netapinaja. 1322.

Kūmām eedama dālderus miju;
Deevs dos pādam dukātus mīt. 1323.

Kūmām eedama pušķaini pinu,
Lai mana pādite kā puķe auga. 1325.

Kūmās eedama roziti stādu,
Lai mana pādite kā roze zeed. 1324.

3. Jūdz pādes vedamos zirgus.

Celees agri, staļļa puisi,
Sukā krusta kumeliņu,
Lai varēji līdz pusdeenas

Krusta pili izstaigāt. 1327.

Es šķitos šodeeniņ

Nejūgt laba kumeliņa;

Deeviņš deva krustu dēlu (meitu),

Aizajūdzu dancotāju. 1328.

Es savai pāditei
Oša loku leēdināšu,
Oša loku leēdināšu,
Vaska grožus risināšu. 1330.
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Ne kumeļa negrožoju,
Ka rociņas nemazgāju;
Kad rociņas nomazgāju,
Tad grožoju kumeliņu. 1331.

Vakar bēri peldināju

Sudrabiņa rasiņā;
Šodeen braucu baznicā,
Pādei vārdu meklēdams. 1332.

Bij manam kumeļam

Zvaigžņu deķis mugurā;
Tas bij labs svētu rītu

Pādei braukt baznicā. 1334.

Kūmām eedama trīs rsirgeem braucu;
Deevs dod pāditei sešeem braukt. 1329.

Trīs āķeem kaldinu savu kumeliņu;
Tas veegli, jau labi pāditi veda. 1333.

Kam tee zirgi, kam tee rati

Pee māmiņas nama durvu ?

Deeva zirgi, Laimes rati,

Pādes vest baznicā. 1338.

Ne-augat, sīki kārkli,
Kūmu ceļa maliņāi:
Grib kūmiņās daiļi braukt,
Grozit savus kumeliņus. 1339.

4. Ģērbj un tīsta pādi, un ved pee kristibas.

Celees, pādite, actiņu mazgāt;

Laimiņa eenesa skaidr'ūdentiņu,
Zeltits dveelis, actiņu slaucit. Brz.

Celees, pādite, actiņu mazgāt;

Deeviņš eenesaskaidr'ūdentiņu,

Mīļa Māra eenesazeltitu dveeli. 1340.

Celees, pādite, actiņas mazgāt;

Mīļa Māra eenesa skaidru ūdentiņu,
Deeva dēls eenesa zeltitu dveeli. 1.

Celees, pādite, actiņu mazgāt;

Māriņa eenesa skaidr'ūdentiņu,
Zeltits dveelis actiņu slaucit. 2.

Šuj, māmiņa, man krekliņu

Deviņām vīlitēm;

Devitā vīlitē

Leec man gudru padomiņu. 1341.
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Sadomnice, sagādnice
Mana veca māmuliņa:
Man krekliņu pašuvusi

No deviņi gabaliņi. 1342.

Pirmajam bērniņam

Rakstidamakreklu šuvu;
Jau otram, jautrešam

I vīlēt nevīleju. 1343.

Pirmajami bērniņami
Slēžu kreklu šūdināju;

Otrajam, trešajam

Ogļu maišels mugurāi. 1.

Krusta tēvs, krusta māte,

Neseet mani pee krustiņa !
Man' gribēja tēvs, māmiņa
Bez vārdiņa audzināt. 1344.

Tēva dēļ, mātes dēļ
Bez vārdiņa dzīvotum;

Krusta tēvs, krusta māte

Par naudiņu vārdu pirka. 1345.

Krusta māt', krusta māt',
Izcel mani saulitē;

Deevs man dos leelai augt,

Es tev ogu palasišu. 1346.

Gana mana māte mīļa,
Vēl jomīļa krusta māte:

Ta pee krusta paturēja,

Ta vadija tautiņās. 1347.

Krusta mātei peedereja
Ar pāditi līdzā eet;

Kur atrada eevu zeedus,

Apturēja kumeliņu,

Appušķoja sav' pāditi

Ar eeviņas zeediņeem. 1348.

Neraudees tu, celiņ,
Es tev' būšu appušķot,
Es tev' likšu vara naudu,

Ar sarkanu dzīpariņu. 1357.

Kur manis sudraba ormanitis ?

Es pate zeltita nesejiņa. 1352.

Teci rikšus, kumeliņu,

Auksts vējiņis gauži pūš;
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Apakš raibas villainites

Maza, maza dvēselite. 1354.

Ai, lūdzama Vēja māte,

Valdi savas kalponites,

Man janese baznicā,

Maza, maza dvēselite. 1350.

Sneedziņš sniga, putināja,

Es ar pādi baznicā.

Ļaudim greznu drānu žēl,
Man žēl pādes dvēselites. 1351.

Dod', māmiņa, viilainiti,
Kur pāditi man eetīt;

Kūtris manis kumeliņis

iNevar rikšus tecināt. 1349.

Ai, pādite, sīka maza,

Eeteceja egleenā;
Iznes man bērza rīksti,

Kumeliņu drīzinat. 1355.

Es pāditi vizināju

Pa sklidenu ezariņu:

Izkrīt mana kūmu nauda,

Baznīckunga kukulitis. 1356.

Kalabade svētu rītu

Pulkeem jāja bāleliņi?
Veena maza dvēselite

Apakš baltas villainites. 1353.

Neba leelas leetas dēļ

Pulciņš jāja bāleliņu:
Sīka maza dvēselite

Baltajos nēzdaugos. 1.

5. Māņi, bērnu kristot.

\

Ko raudāji man, pādite,
Baznicā eenesot?

Vaj vārdiņis tev netika,

Vaj netika nesejiņa ?

—
Man vārdiņis gan patika,

Nepatika nesejiņa. 1358.

Ko, pādite, tu čukstēji.

Kājgalī gulēdams?

Vaj vārdiņš tev netika,

Vaj netika nesejiņis?
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Man vārdiņis gan patika,

Nesējiņis nepatika. 3.

Es pāditi turēdama

Visu labu apcerēju,
Lai ta auga skaidra meita,
Visa darba daritaja. 1360.

Krusta mātes vaine bij,
Ka pādite nestaigāja:
Kam kājiņas ne-atlaida,

No krustiņa atstādama. 1361.

Uz kristibām mājās leekas zīmejamees sekošee pantiņi:

Kas taku nomina upites lejā ?

Leepiņa (Auseklis) nomina, vārdiņu

smeļot,
Pāditei kausiņā nezdamis mājās.
Kur lika Leepiņa (Auseklis) ūdeņa

kausu ?

Pādiņu mazgāja, vārdiņu teicot. 1362.

6. Kūmas pārbrauc no baznics; mājeneeki

sagaida ar dzeesmām.

Gaidi, gaidi, māmuļite,

Pārbrauks tavi gaidamee:

Pārbrauks meita ar vārdiņu
Ar visāmi kūmiņāmi. 1363.

Ko, tētiņ, tu gaidiji,

Pee vārteem stāvēdams?

Gaidu sava mīļa bērna,

Ar vārdiņu pārnākot. 1.

Kas tur nāca no baznicas ?

Visi meži locijās.
Ta bērniņa vārdiņš nāca,

Ko šodeen krustījām. 1364.

Tec, Andrej, atver vārtus,

Late braucu sētiņā;

Late braucu sētiņā

Ar savām kūmiņām. 1365.

Kur ļautiņi jūs bijāt ?

—
Mēs bijām baznicā,

Krusta bērnu mekletees,

Preti krustu zvēretees. 1366.
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Kur, ļautiņi, jūs bijāt?
Kur šodeen staigājāt?

— Bijām Māras baznicā

Pādim vārdu meklējām. 1367.

Kur, kūmiņās, braukajati
Nosvīdušis kumeliņis?

— Braukājami baznicā,

Pādei vārda meklēdami,

Dabūjami pādei vārdu

Ceenigtēva grāmatāi,

Ceenigtēva grāmatāi,
Devitāi nodaļā,
Devitāi nodaļā,

'Desmitāi lapiņā. 1868.

Kur, kūmiņās jādijāt

Nosvīdušus kumeliņus?

Bijām Deeva baznicā,

Pādei vārdu meklējām.

Atradāmi pādei vārdu

Baznickunga grāmatā
Devitāi lapiņā
Desmitāi pantiņā. 1.

Šorīt muti nomazgāju

Rakstitaja glāziņā:

šorīt pādei vārdu jēmu

Rakstitaja grāmatā. 1369.

šorīt muti nomazgāju
Rakstitāi glāziņāi:

pāde vārdu dabujuse
Rakstāi grāmatāi. 1.

Šorīt acis nomazgāju
Rakstitā glāzitē:
Nu eelika par pāditi
Rakstitā grāmatā. 8.

Man šodeen māmuliņa
Bez vārdiņa izstelleja;
Gan mēs tāļu staigājām,
Kamēr vārdu dabūjām. 1370.

Kreeveniņu, Leiteniņu1 )

Eemetām ūdenī,

Savu baltu bāleniņu
Eecēlām laiviņā. 1371.

J ) Tee nekrustīti bērni. Sk. Latv. dainas.
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Kreevaniņus, Leitaniņus1 )

Sametām Daugavā,

Savus baltus bāleliņus
Jemam zeedu laiviņā. 1.

Kur kūmiņās kavējās,
Ka tik drīz nepārbrauc ?

Aiz kalniņa kavējās,
Pādei vārdu meklēdamas. 1372.

Ko, kūmiņās, jūs dalāt

Aiz kalniņa lejiņā ?

— Mēs dalām pādes vārdu

Veen otrai nedodamas. 2.

Saņemeet Kaču kūmu,

Miķeliti krustdēliņu!

— Kača kūma peedzēruse,

Miķeliti izmetuse. 1374.

Anna kūma peedzēruse,
Izsveeduse pādeniņu,
Izsveeduse pādeniņu,
Pārnes melnu jēra ādu. 1375.

Sēd kūmiņās noskumušas,

Vaj būs pāde izkrituse ?

Ja būs pāde izkrituse,

Taps kūmiņās metinātas,

Taps kūmiņās metinātas,
Ar veceem dāldereem. 1377.

Kūmas sēd noskumušas,

Vaj būs pāde izkrituse,

Vaj būs pāde izkrituse

No kažoka peedurknites,
No kažoka peedurknites,
Pa mēsleem tecēdama ? 1.

Ko, komiņi, darisim ?

Lapsa pādi aiznesuse.

Sametam pa grašam,

Pirksim pēdu dzinejiņu. 1378.

šķērsu kūmas aizskrējušas,
Nesatika mācitaja;

Grīslajā eeskrējušas,
Grīslā bērnu nokrustija. 1379.
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Kūmas, kūmas, meklejeet,

Lapsa pādi pazaguse.

Ta nebija lauku lapsa,
Ta bij veca māmuļite. 5.

Ko mēs, kūmas darīsim

Mācitaja nidabuj'ši?

Brauksim, kūmas, grīslajā
Krustisami paši pādi. 1.

Ai, Andrejs, dižais kūma,

Manu pādi nosaldēja!

Vaj rociņu tev nebija

Kumeliņu budinat. 1380.

7. Saņem un apkopj kūmu zirgus.

Kurš kūmu kumelis pa preekšu skrēja,
Tam teku papreekši auziņas bērti. 1381.

Visu deenu Jēkabs pa preekšu brauca,
Greezdams pāditi savā vārdā. 1382.

Kuras kūmas kumeliņš
Ar kājiņu krustu meta?

Tās kūmiņās kumeliņš,
Ka vārdā eelikām. 1383.

Ik pee pelces peebraucot,

Kumeliņis krustu meta

Kumeliņis krustu meta

Ar pakaļas kājiņām. 1388.

Kas celiņu norakstija?

Līkajām pēdiņām?
Ta Andreja kumeliņi,
Ko šodeen kristijām. 1384.

Kas to ceļu norakstija
Līdz tai Bauskas Baznicaji?

Kumeliņis norakstija,
Pādei vārdu meklējot. 3.

Kam tee bēri kumeliņi
Pa aploku spēlējās?
Ta Andreja kumeliņi,
Ko šodeen kristijām. 1385.

Kam tee tādi gani gana

Leela ceļa maliņā

') Grislaja, kur cisa aug.
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Tās Greetiņas gani gana,

Kur' šodeen kristijām. 1386.

Kas dūņas sajauca upites malā?

Kūmiņu kumeļi, dzert gribēdami;

Cērt veenu, cērt otru (sc. kāju), lec

dūņas gaisā. 1387.

8. Nes pādi istabā un teic vārdu; — greež

riņķi; — noleek bērnu gultā, dod mātei dāvanu.

Attaiseet durvis, logus ,

Laideet pādi istabā!
Ar govīmi, ar vēršeemi,

Ar bēreemi kumeļeemi. 1389.

Lec, Deevis, papreekšu
Ar mīļu Māru;
Es lēkšu pakaļāi
Ar savu pādi.

Deevs gāja papreekšu
Kūmami namā,

Māriņa rotāja

No pakalenes. 1390.

Līdz gāju namā, līdz sāku runāt:

Lai mana pādite pusgada staigā,

Pusgada staigā pa gadu runā. 1391.

Neteikšu namā pādiņas vārdu;
Istabā tur teikšu šūpoļa veetā. 1395.

Neteikšu, neteikšu, kas lellei vārdā

Šis vārdā, tas vārdā, — Miķelitis vārdā.

1394.

Namā neteikšu pādites vārdu,

Teikšu, teikšu istabā šūpuļa veetā.

1395, 1.

Citi bērni vaicāja, kas pādei vārdā.

Neteikšu namā, teikšu istabā,

Istabā, tur teikšu šūpoļa veetā.
—

Pāditi aizveda, Jāniti pārveda. 4.

Creezeet ceļu, greezeet ceļu

Mazajam Jānišam!
Jānit's nāca istabā,
Leela vārda dabujees. 1393.

Maksajeet man, bērniņi,
Tad es teikšu lelles vārdu;
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Es negribu leelas maksas:
Krēslu veenpaceļam. 1396.

Cit' bērni vaicāja, kas lellei vārdā.

Ja sola šūpot, tad teikšu vārdu. 1397

Citi bērni vaicāja, kas lellei vārdā.

Lelliti aizvedu, Jāniti (Eeviņu...)

pārvedu. 1.

Drīz eimu namāi, drīz istabāi,
Drīz savai pāditei vārdiņu teikšu. —

Lelliti nonesa, NN pārnesa. 1399.

Lelliti aiznesa, Jāniti atnesa;
Lelliti atstāja baznicā,
Jāniti atnesa sētiņā.1 ) 1400.

Paldees saku māmiņai,
Ka Eeviņu vārdu lika :

Kad atnāca pavasaris,
Visi līči balti zeed. 1403.

Paldees devu māmiņai,
Ka Eeviņu vārdu deve:
Kad atnāce pavasars,

Visi eevu daudzināja. 1.

Lai Deevs soda tēv' ar māti,
Kas man Kārli vārdā lika:

Kura vārna purā skrēja,
Ta tik Kārli daudzināja. 1404.

Eima, kūmas, padancot

Istabiņas vidiņā:
Lai tas mūsu krusta bērns

Drīz tecēja kājiņām. 1405.

Atņemeet savu bērnu,
Kas bija eedevuši;

Vaj es kāda vaļeneece,
Jūsu bērnu auklētajā. 1407.

Guli klusa, man' pādite,
Nu tev neeka nekaitēs:

Šodeen tevi baznicā

Trīs eņģeļi sumināja,

Trīs eņģeļi sumināja,

Baznickunga grāmatā. 1408.

Guli, mana pādite, ar Jezu Kristu,

Šodeen ļaunam atsaciju. 1409.

') Vecmāte dzeed, bērniņu saņemdama. Sk. Latv. d.
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Deeviņš manim palīdzēja
To celiņu izstaigāt:
Pārved' savu krustu bērnu

Pee tētiņa, māmuliņas. 1410.

Māsiņ' pādi iznēsāja

Apakš mēļas villainites;

Bāliņš pādi izvadāja
Ar bēreemi kumeļeem. 1411.

šim pādite, tam pādite,
Man pādite peedereja:

Es pāditi iznēsāju

Apakš baltu villainišu. 1412.

Šim pādite, tam pādite,
Man pādite peedereja:
Visu deenu izgulēja
Uz manāmi rociņām. 1.

Audzi leels, krustdēliņ,
Aiztec man, kur eedams:

Es šodeen tevis dēļ

Pee krustiņa zvērējos. 1413.

Nāc, māmiņa, nāc māmiņa,

Saņem mazu dāvaniņu:
Tu manai pādei dosi

Pirmo maizes reecentiņu. 1414.

9. Kūmu meelasts.

a) Klāj galdu.

Velc, kaimiņa, zaļu zīdu

Cauri visu istabiņu,
Nu māmiņa galdu grida

Pirmajai meitiņai. 1415.

Svētioiņa, gausibiņa,
Māc pa logu istabā,
Nu māmiņa galdu klāja

Pirmajai meitiņai. 1416.

Sāta māte, gausa māte,

Nāc ar sātu istabā,

Nu māmiņa galdu klāja

Pirmajam dēliņam. 1416, 1.

Svēti Deevs, gausin' Deevs,
Nu māmiņa galdu grida,
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Nu māmiņa galdu grida,

Pirmajam dēliņam. 2.

Trīs reizites māmuliņa
Manis dēļ galdu klāja:

Krustīdama, atšķirdama,

Tautiņās vadidama. 1419.

Skaistu rakstu i redzēju

Mazajā krūzitē:
Nu dēliņš godu taisa

Pirmajam bērniņam.1) 1417.

Balti bija kūmu galdi; —

Kur tee šķelti, kur nešķelti '.

Vaj tee šķelti saulitē,

Vaj mēneša lēkumā? 1421.

Uzeltens bija kūmu gald'

Kā ar vasku novaskots;

Bij vaskots, nevaskots, —

Vasar' plēsts saulitē. 1422.

šādi galdi, tādi galdi

Komu galdu nepanāca:

Komu galdi vaskeem sisti,

!lāti balteem linauteem. 1423.

šādi galdi, tādi galdi
Komu galda nepanāca:

Komu galdi norakstiti

Vanadziņanadziņeem. 1424.

Kalabad galdiņam

Līkas kājas nolīkušas?

Ar maiziti nolīkušas,

Ne ar zeltu, sudrabiņu. 1425.

Galdam kājas nolīkušas;
Kas tās līkas nolocija?

To darija tīra maice,

Mans brūvēts alutiņš. 1426.

b) Kūmas sēžas pee galda, atraida leekus

ļaudis un pee-aicina neseju un vecmāti;

bērna māte nepeedalas pee meelasta.

Kūmas, kūmas, pee galdiņa,
Leeki ļaudis maliņā!
Būs kūmām aizmaksāt

Leeku ļaužu dzerumiņu? 1427.

') Vecmāte dzeed, krustibas eesākot. Sk. Latv. dainas.
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Oi, Kūmiņās, oi, Kūmiņās,
Veenu veetu, veenu veetu!
Kas veenai, tas visām

No baltās biķerites. i-±2B.

Sēdat, kūmas, kūmu krēslos,
Kūmu krēsli norakstiti,
Kūmu krēsli norakstiti,

Vanadziņa nadziņeem. 1429.

Sēdeet beezi, kūmiņās

Neatstājeet starpas:

Lai auga pāditei

Raženi zobi. 1480.

Visi komi, visi komi, —

Kur ta pate nesejiņa?

Nesejiņa aizkrāsnē

Circenišus lupināja. 1431.

Dareet labi, kam darāt,

Dareet labi nesējai:
Eedodeeti nesējai

Nevāritu vistas kāju. 1432.

Kūmas ēda, kūmas dzēra; —

Kur ta bērna ķērejiņa ?

Kur ta bērna ķērejiņa?

Cāļa gaļas ēdejiņa ? 1433.

Ja tu laba, veca māte,

Nāc kūmiņu pulciņā;
Ja tu kāda neražana,

Pašaujees pabeņķē. 1434.

Veca māte žēlojas,
Pirtižās nedzēruse;
Nāc nu, kulba, nāc nu, balva,
Sēstees galda galiņā. 1435.

Seglokazu, veca māte,

Jāj mežā putnu šaut;
Jaunas bija tavas kūmas,

Putnu gaļas ēdejiņas. 1436.

Lūgtas kūmas, lūgtas kūmas,
Jola lūgta veca māte:
Kūmas lūgtas preeciņā,
Veca māte bēdiņās. 1437.

Visas seevas aiz galdiņa,
Mana sēd aizceplē;
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Mana sēd aizceplē;

Ar Laimiņu runādama. 1438.

c) Laima, Māra nāk krustibās. — Čampa (?).

Laimiņa laipoja pa jumta virsu,

Seeviņu godinu klausidamās :

Vaj tās ēda, vaj tās dzēra,

Vaj Lairniņu peemineja. 1440.

Laimiņa laipoja jumtu virsu;
Eit'. jaunas seeviņas, lūdzate eekšā.

1441.

Laima kāpa jumta virsu

Kūmu dzeesmu klausitees:

Vaj tee ēda, vaj tee dzēra,

Vaj ar Laimu peeminejal ). 1440, 1.

Mīļa Māra laipo pa jumta galu;

Eesim, seeviņas, lūgsim eekšā.

Ko mēs mīļu Māru meelosim?

Dosim to pašu tīr' rudzu maizi,
Dosim to pašu meež' alutiņu. 1.

Pee durvim, pee logeem

Svēta Māra klausijās:
Te dzer manas krustibiņas,

Vaj tee mani peemineja. 2.

Mīļa Māra rotajasi
Mūsu jumta virsiņāi.

Mīļa Māra mums jautajā,
Kādu dzīru mēs dzeram;

Nāc eekšā, mīļa Māra,
Mēs dzeram kristibiņas. 1442.

Kas rīb, kas brauca gar istabiņu ?

Svēta Māra rībēja, svēta Māra

brauzdeja.

Nāk, Māra eekšā krustabu dzert. 1443.

Nāc, Māriņa, pate dzert

Maza bērna kristibās:

Tu pirmajā atnesēja,
Tu pirmajā šūpotajā. 1444.

Mīļa Māra dusmojās,
Ka neņēmu pirtižās.

Nāc, Māriņa, krustibās,

Sēdees galda galiņā. 1445.

*) Pēc pazīstameem paraugeem.
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Kam, māmiņa, ne-eelūdzi

Čampu mīļi kūmibāsi ?

Pate nāca ne-eelūgta,
Man nolēma nešķiribu. 14446

d) Uzdzer krustbērnam laimes; vēlē pādei

krusttēva un krustmātes dabu, turibu un laimi.

Ko mēs laba uzdzersim

Tam jaunam pādenam?
Meežu klēti, rudzu klēti,

Triju kiēšu atslēdziņas. 1450.

Ko mēs laba solisam

Savam krusta bērniņam?
Pilnu kūti govu, vēršu,

Pilnu stalli kumeliņu. 1451.

Ko mēs laba vēlēsim

Tai mazai pāditei?
—

Vēlēs zeltu veen turēt,

Sudratiņu neecinat. 1 452.

Dod', Deeviņ, pādei kūmiņās laimi

Draugam dot, ne draugu lūgt.
Ar vecu sēkliņu zemiti sēt. 1417.

Dod, Deeviņ, kalnā kāpt,
Ne no kalna lejiņā;

Dod, Deeviņ, otram dot,

Ne no otra mīļi lūgt. 1448.

Mīļā Laimit', audzē bērniņ :
Lai tas skaists, kā ozols,
Lai tas stipris, kā varmāka,

Lai tas dara māmiņai
Visu mūžu labumiņu. 1449.

Audzin', Deevis, to pāditi,
Ko šodeen kristijām,

Tādu leelu, tādu gudru,

Ka vārdā eelikām. 1453.

Audzi tāda krusta meita,
Kā es pate krusta māte :
Gan garuma, gan resnuma,

Gan ir gudra padomiņa. 1454.

Audz, mana pādite, audz manā laimē.

Jem manu dabiņu, jem tikumiņu. 1455.

Audz, mana pādite, audz lab. tīkuse,

Tikušas lūko bajāru dēli. ļ46t
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Audz, mana pādite, audz laba iikuse,

Ņem manus nadziņus, ņem tikumiņ i;

Tikušu vajaga šai saulitē,
Aud sagšas, villaines, velēji balti.

Tikušas lūkoja bajāra dēli. 1.

Audz, mana krusta meita,
Kā es, tava Krusta māte:
Ni kājiņas j-ieizi spēra,

Ni bārstiju valodiņas. 1458.

Audz, mana pādite, jem manu laimi,
No sētas vez sētu šķindama, rindama ( ?)

1459

Novēlu pāditei visas savas laimes;

Deevs dos pāditei jo labu laimi. 1460.

Audzi tādis krustdēliņis,
Kādi tavi bāleliņi:

Kij bārās, mj kāvās

Nij bij krogu dzērejiņi. 1461.

Ne-audz tāds krustdēliņ,
Kādi tavi krustu tēvi:

Visu krogu dzērajiņi.

Kumeliņu skrējejiņi. 1462.

e) Kūmu galda dzeesmas.

Ai, pādite, sīka, maza,

Tavu gudru padomiņu:

Sacerej'se ar māmiņu
Tādu līgsmu vakariņu. 1463.

Mūs' tētiņis ar māmiņu,
Tee bij mīļi dzīvojuši:
Nebūt' mīļi dzīvojuši,

Nebūt' veesu vakariņš. 1464.

Manis dēļ tēvs māmiņa
Brūvē alu, cep maiziti;

Ļaudis eida, ļaudis dzēra,
Es gulēju šūpolāi. 1470.

šodeen kūmām dzerama deena;

Rītu sētā važojāma. 1471.

Paklausees tu, kūmiņa,
Ko es tev pasacišu:

Rīta deena man dzerama

Līdz pašam vakaram;
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šī deeniņa man aizgāja,
Pādei vārdu meklējot. 1472.

Muciņ' sēda dandziņā
Nosirmušu muguriņu;
Ta gaidija no Deeviņa
Jaunu alus dzērejiņu.
Tas pārnāca, tas nedzēra,

Lai dzer mātes bāleliņi. 1469.

Šķitu kupci atjājam
Ar dzeltenu kumeliņu :

Rauga māte atteceja
Ar apiņu vainadziņu. —

Kur rāvi, kūmiņa, tos apinišus?
— Daugavas malā tai kārkleenā;

Tur zīle dzeedaja, tur lagzdigala,
Tur meitas, košajās, vaiņagus vija. 1468.

šodeene kūmām dzerama deena:

Vakar pādei vārdiņu meklēja. 1473.

f) Pirmo maltiti tura steigšus; — paēduši

pateic Deevam un Mārai.

Ēdat, kūmas, dzerat, kūmas,

Zobus veen nebadāt:

Lai nesāp pādei zobi

Visu mūžu dzīvojot. 1482.

Kad, kūmiņās, paēdati,

Tad zobiņus nebadāt:

Augs pādite, sāpēs zobi,
Dos vainiņu kūmiņām. 2.

Drīz, kūmiņās, paēdāt,
Drīz maiziti glabājat;

Lai pādite drīz staigāja,
Drīz ņēmās valodā. 1475.

Drīz, kūmiņās, paēdam,
Drīz dzeesmiņasnodzēedam:

Lai pādite drīz runāja,

Drīz tecēja kājiņām. 3.

Ēd', ēd', krusttēvis, noslauki muti:
Lai tavs krustdēls neseekalaja. 1483.

Lūdzama, kūmiņa, vāķ galdu zemē!

Sāks mana pādite karotes prasit.

. 1476, 2.
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Pa-ēduši, padzēruši,
Pateiceet Deeviņam!
Deeva galdis, Māras maize,
Mūsu pašu sūra vara. 1479.

Paēduši, padēruši,
Pateicam Deeviņam!
Deeva dota ta maizite,
Māras austi galdautiņ'. 1477.

Pa-ēduši, padzēruši,
Pateicami Deeviņam;

Deeviņš ari godu grib
par maizites devumiņu. 1478.

Paēduši, padzēruši,

Pateicamees Deeviņam;
Mārai ar' godu dod'

Par galdiņa paklājumu. 1477, 2.

Paldees saku Deeviņam
Par to labu meelastiņu!
Deeva dota ta maizite,
Māras austi galdautiņi. i.

Paēduši, padzēruši,

pateicati Deeviņam

Par sāliti, par maiziti,
Par mīligu ceenišanu. 1481.

Paēduši, padzēruši,
Pateicam Deeviņam;
I Deevam pa prātam

Mūsu jauka valodiņa. 1480.

Saimeneece, saimeneece,

Glabājat savu maizi!

Ir mums danču vedejiņi,
Nav mums galda ņēmejiņu. 1484, 3.

Nu kūmiņās paēdušas,

Nav galdiņavāķejiņas.

Veena veca māmuļite,
Ta uzlika, ta noņēma;
Raiba kuņa zileem zobeem,

Ta bij šķīvju mazgātajā. 1484

Gana meitu dzeedataju,

Nava galda vāķejiņa;
Veena veca zilzobite,

Ta uzlika, ta noņēma. 1.



Deezgan meitu dancotāju,
Nava galda ņēmejiņu;
Veena veca māmuļiņa,
Ta uzlika, ta noņēma. 2

10. Pādi dīda.

a) Kūmineeki skubinās un pošās uz deiju.

Nākat, kūmiņās, pūlitēs,

Neguļ pādite nedancinata. 1485.

Anniņas pādite raudat rauda;
Kā pādite neraudās, nedancinata. 1.

Kūmiņās, kūmiņās, daudzinām pādi,
Raud mūsu pādite, nedaudzināma. 2.

Nesēdi, krustmāte, kā beka birzē,

Ņem savu pāditi, ritini deetu. 1486.

Nisēdi, jaunskungs (jkdze) l ), ja negribi
deetu nest,

Dod dālderi kāju naudas.

(Var.) Met seseri kūmu naudas. 1.

Kur mana leeiā kuplā sagša,
Kur savu pāditi eetīstišu ? 1487.

Kur mani kuplaji brūnaji svārki,
Kur savu pāditi eevicinašu ?

Kur mana sudraba zvādzena josta?

Lai šķind, pāditi dancinajot. 1488.

Kur mana dižcauņu cepurite ?

Azmeersu nelikuse, kūmās eedama;
Nu likšu, kad eešu pāditi dīdit. 1498.

Kur mani zābaki, misiņa (v. tinneti)

peeši ?

Nu eešu plānāi ar savu pādi. 1490.

Plandatees mēļu svārki,

Nu jums vaļas planditees;
Sen bijāt gulējuši,

šo deeniņu gaididami. 1491.

Nu eešu plānā ar savu pādi,

Nu segšu sagšiņu, pādites dīdot. 1492.

Citas meitas pāditi glabāt glabā;

Es eešu plānā, jemš pādi līdza. 1493.

Grozatees, zili svārki,

Nu jums vaļas grozitees;

') Visjaunākā laika eespraudums.

393
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Gan lādēi gulējāt,

Līdz Deeviņis pādi deva. 1.

Ai, jūs mani zili svārki,

Plandatees, plandatees!

Gan bijāt pelējuši

Šādu garu vasariņu,

Šādu garu vasariņu,
šīs deeniņas gaididami. 4.

Plandatees, strīpainiši,

Nu jums vaļas planditees;
Sen gulējāt pūriņā,
Līdz Deeviņis pādi devā. 6.

b) Vecmāte, vaj neseja ģērbj pādi un

pasneedz krusttēvam, vaj krustmātei.

Dod', māmiņa, manu teesu,

Līdz saulite nenogāja:
Laid man savu pādeniti
Ar sauliti dancināt. 1494.

Pees'laidees, pees'laidees,
Mana veca māmuļite!
Es tev došu eiduciņu 1 ),

Tabaciņu nošņauktees. 1495.

Māmiņa mīļā, še tev naudiņa,
Dod man pāditi padancinat. 1496.

Nu, mīļa māmiņa, neturi dusmas,

Neleedzi pāditi sovastu tīta.'-) 1500.

Nu manu pāditi lūkeeme saista;

Ņem', mīļā māmiņa, ridzaiņu jostu").

1504.

Nu manu pāditi lūkeem tina;

Kur manas bantes, kur preevitiņi ?

1503.

Ai, veca māmiņa, sēdeesi gultā,
Sēdees gultā, ģērb manu pādi,
Es eešu plānāi, jemšu pādi līdz. 1499, 1..

Jau manu pāditi lūciņu saista!

Skrējām Rigāi, pirkām jostu,
Pirkām pus zelta, pus sudrabiņa. 1505.

') Eiduks, tāmneeka vecā nauda — vērdiņš.
5 ) Arī sovists, pl. sovisti, bērnu autiņi.

*) Jaukām ridzēm izšūtā josta.
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Es savai pāditei

Sudrabiņa jostu jožu:

Lai ta auga teeva gara,

Smalk'audekļa audejiņa. 1502.

Mazajam bērniņam
Goda krekli sadeguši.

Ai, mazais circenit,
Kam tu līdi guntiņā ! 1506.

Tūļa, tūļa veca māte, —

Ko tūļaja aizkrāsnē ?

Iznes mūsu krustmeitiņu,
Maisa kreklis mugurā.

Kaut es būtu zinajuse,

Es būt' zīda pašuvuse. 1507.

Ģērbjata, vikšata pāditi manu,

Leek cauņu cepuri, pelēkus svārkus.

1498.

Es savu pādi raibā tinu:

Augs leela, būs gudra, būs rakstitaja.
1501.

Lūdzama, kūmiņa, ģērb manu pādi;
Es eešu plānā, ņemš' pādi līdz. 1499.

Tīsteesa, vīsteesa, pādite mana,

Jau manaskājiņas dīžļati, dīžļā1).

1497.

c) Kūmu deja ar simbolisku nozīmi un pādes
daudzinašanu.

Te sastopam pee latveešeem it kā baleta pasākumus.

Ne-eešu, māmiņa, plānēi dancat;

Paklāj raibiti, tad eešu dancat. 1508.

Šķir, Deevis, celiņu, dod labu laimi,
Nu eešu plānā ar savu pādi. 1509.

Lec, Devis, pa preekšu ar mīļu Māru,
Es lēkšu pakaļ ar savu pādi. 1510.

Greezeet ceļu, greezeet ceļu,
Nu pādite deeti gāja. 1512.

Šķiratees rožu krūmi.

Es ar pādi cauri eešu;
Sudrabota man pādite,

Zelta pate dīdītajā. 1511.

*) Ari dīžat, dīžot, dīžatees; nemeerigs būt; sakne: dīd-, dīdīt.
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Šķirateesi eevas krūmi,

Nesejiņa cauri gāja;

Nesējai melni svārki

Sudrabiņa kņopitem. ļ.

Čakārņi, činkuri, šķireēt ceļu!

Es eešu dancot ar savu pādi. 1513.

Sprunguļi, runguļi, šķirati ceļu,

Lai vaļas leepai grozitees. 2.

Siseņi, grunduļi, (var. grumbuļi), gree-

žat ceļu,
Lai leepu lapiņas plandijas. 3.

Sīkārņi, sakārņi*), = čakārņi, greežati

ceļu,
Lai leepa līgo ar ozoliņu. 4.

Greezeet ceļu, greezeet ceļu,

Ozoliņis deeti gāja,

Ozoliņis deeti gāja,
Ar viseem zariņeem. 1514, 1.

Greezeet ceļu, greezeet ceļu,
Nu leepiņa deetu gāja,
Nu leepiņa deetu gāja,
Ar visām pazarēm. 2.

Redzeet, bērni, bēdzeet, bērni,

Ocoliņš dancot gāja,

Ocoliņš dancot gāja,

Ar visām bititem. 4.

šķiratees, sveši ļaudis,

Abej' pušu istabāi!

Kupla leepa deetu ees

Ar visām pazarēm. 5.

Izcēlu ozolu plāniņa vidū

Ar viseem zareem, ar pazareemi. 1517.

Izceļu leepiņu plāniņa vidū,
Lai mana pādite kā leepa auga. 1519.

Zīlēm kaisita kūm' istabiņa;
Kur kāju speru, tur zīle rit. 1520.

Seeniņu kaisita kūmiņu istaba;
Deevs deva seeniņa grābejiņu. 1522.

Sudraba laistita ta istabiņa,
Sklid manaskājiņas, pāditi dīdot. 1523.

Sudraba slacita kūmu istabiņa,

šķindēt šķindēja, negrabēja. 1524.
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Mazs kūmu namiņš, maza istabiņa,
Maneem kleiteem nebija rūmes:

Pus kleita namā, pus istabiņā,
Preekšautu aizsveežu aizkrāsnē.

1525, 1.

Maza kūmas istabiņa
Kā zaķiša lamatiņas.
Manamis svarkamis1 ) nebija rūmes:

Pussvārku namā, pus istabā,

Vēl veens stūrit's aiz nama durvim.

1525, 2.
i

Lai slīdēja nu pādite
No rociņas rociņā:
Lai pādite drīzi auga,

Drīzi rāva valodiņu. 1528.

Sklidi, mana pādite, no manām rokām,
No manām rokām citam rokās. 1529, 2.

Līgo, pādite, uz manu roku, —

No manu roku uz otra rokām. 3.

Pusplāna, pusplānu šo danci vedu:
Lai mūsu pādiņa pusgadā staigā. 1531.

Ar sauli, pret sauli pāditi dīdu :
Lai mana pādite kā saule staigā. 1533.

Es, pāditi dīdidama,

Augsti rokas cilinaju:
Lai cilina Dekle, Laima

Bagatosi ļautiņos. 1536.

Es, pāditi dīdidama,

Augstu rokas cilinaju;
Lai ta auga muižu meita,

Muižu sleegšņu staigātajā. 1537.

Es, pāditi dīdidama,

Augstu rokas cilinaju;
Lai ta auga skaidra meita,
Skaidra darba daritaja. 1538.

Savu pādi deeti vedu,
Un to augsti pacilāju:
Lai ta smuidra augumiņa
Kā leepiņa vasarā. 1540.

Krusta mātes vaina bija,
Ka man mazis augumiņš:

*) Tās te ir vecās dativa daudzskaitļa galotnes.
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Kad ta mani deetu nesa,

Kam ta augstu nepacēla. 1541.

Es pāditi dīdidama

Puķi bāzu azotī:

Lai man pādite kā puķe auga. 1542.

Es, pāditi izdīdij'se
Dārzā gāju rozes leet:

Lai pādite tā izauga,
Kā rozites dārziņā. 1542, 2.

Laimes māte nosēduse

puķu dobes maliņā;
Dod puķiti, māmuļite,

Steigšu pādi izgreznot. 1543.

Es savai pāditei
Mētru pinu vainadziņu;
Visur auga zemes zāle,
Ne visur mētras auga. 1544.

Kūmām eedama adatu dūros:

Lai mana pādite kā adatiņa. 1545.

Pāditi dancinu, šautuve rokā:
Lai mana pādite raib' audejiņa. 1550.

Es, pāditi dīdidama,

Zelta maucu gredzeniņu:
Lai ta auga, mana pāde,
Zelta naudas skaititaja. 1546.

Ar kājiņu pabīdiju
Naudas lādi pabeņķī;
Tur Andreja naudas lāde,
Ko šodeen kristijām. 1547.

Es pāditi dancināju,

Preekšā sēju preekšautiņu:
Lai pādite dzīvodama

Visu mūžu preekšeneece. 1548.

Pāditi dancinu, kaplitis rokā:

Lai manapādite leels draveneeks. 1549.

Deijate, kūmiņās, neķarstatees,

Lai mūsu pādite neķarstijāse. 1557.

Es, pāditi dīdidama,
Acis metu pabeņķī:
Lai mana pādite kauniga auga.

Kur steidzees, mīļa Māra ?

Gaidi manis — parunāsim.
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Man Deeviņis pādi deve,
Dod' pādei tikumiņu. 1555.

Es savu pāditi mīligi dīdu,
Abi roku apķērusi,

Pee krūtim peespeedusi. 1559.

Ai, zelta Mārite, nedusmojees,
Par jaunu eesāku kūmāsi eeti . . .
Deevs dod pāditei jo jaunai eeti! 1561.

Ai, mīļa Māra, neturi dusmas,

Pee krusta nebiju, pāditi dīdu. 1564.

Es, jauna meitiņa, pāditi dīdu:
Lai mana pādite pusgadu staigā. 1562.

d) Deiju beidzot, neseja peenes bērnu

mātei pee gultas.

Es savu pāditi gan veegli nešu,

Jau tēvs, jaumāte pagreizi raugās. 1565.

Ej, vecā māmiņa, sēdees krēslā,

Ņem manu pāditi savās rokās. 1566.

Sklid', sklid', pādite, no manas rokas,

No manas rociņas nesējas rokās.

— Būs mane veenai div' darbi darit:

Būs pādi nesāte, būs lecinate? 1567.

Kur likšu pāditi, izdīdij'se?
Sveedišu pār krāsni aizkrāsnējā:
Lai mana pādite kauniga auga

No tēva, no mātes, no svešu ļaužu. 1571

Kur likšu pāditi, izdancinājis?
Sveedišu cūciņu midzenī:
Lai guļ, lai rukst Ikā siveniņis. 1572.

Pādite diža, pāditemaga,—

Lai diža, lai maga, nemešu zemē. 1573.

Es pādites nēsātajā,

Es pādites dīditaja.

Kur likšu pāditi, izdīdijusi?

Vaj došu tēvam, vaj māmuļitei ?

Nedošu tēvam, tam ceetas rokas;

Māmiņai došu, tai mīkstas rokas. 1574.

Kur likšu pāditi, izdancinājis?

Māmiņas veetā, ābola cisās. 1575.

Auklējam šādi tādi,

Atdodam māmiņai,
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Atdodam māmiņai,

Mīkstajās rociņās. 1576.

Slidi, mana pādite, no manu roku,
No manu roku māmiņas klēpī. 1577.

šis auklēja, tas auklēja,
Vis' auklēja dūcidami;

Auklēs mani tēvs, māmiņa

Veeglajām rociņām. 1578.

e) Citi krustibneeki peļ kūmas, kas nemā-

cejušas, vaj nevīžojušas pādi dancinat un

daudzinat.

Jaunis tēvis, māmuļite
Jaunas kūmas salūguši:

Nezināja kūmu dzeesmu,

Ne pāditi daudzināt. 1579.

Deevs dod manim citu bērnu,

Šito kūmu vairs neņemšu:

Ēsti, dzerti gan mācēja,
Ne pāditi dancināti. 1581.

Deevs nedeva tādas kūmas,

Kādas kūmas tam bērnam:

Izdzer alu, apēd maizi,

Bērnam vārdu nezināja. 1582.

Deevs dos bērnu citu gadu,

Neņemš' vaira šito kūmu:

Ni tee dzeed, ni runā,

Pa kakteem nošviksteja. 1583.

Dos man Laime citu bērnu,
Šito kūmu vairs neņemšu:
Pa kakteem nolodaja,
Pa beņķem nosēdēja. 1.

Padzeedat, mazas kūmas,

Nu nedzeed dižā kūma;
Dižā kūma peedzēruse,

Staigā ausis nolaiduse. 1584.

11. Kūmas eet laukā dzesetees.

Komi sēd, beņķi lūza,
Nātras auga sētmalā;

Eit', komiņi, minat nātras,

Lai aug maurs pagalmā. 1586.
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. Laukā, laukā, dzesetees!

Kūmām, kūmām tēretees. 1585.

Minu, minu nātriņas, lai aug mauriņš,
Kur manai pādite rotatees. 1587.

Minat, minat nātrites, lai auga mauriņš,
Kur mūsu krustbērnam jārāpo. 1.

Minam, minam nātres, lai aug maurs,

Lai mūs' māsiņa pa mauru tekā. 2.

Šķiliņu, vērdiņu plāniņu situ,

Kur mana pādite rāpojas. 1589.

Minam nātres, lai aug maura,

Kur mūsu pādite cūciņas ganīs. 1587, 4.

12. Veltišana.

a) Māte dāvina kūmām cimdus, zeķes.

Ai, kūmiņ, ai, kūmiņ,
Vecas teesas nezaudē;

Ja neva cimdu, zeķu,

Dod jel seera gabaliņu. 1590.

Mijat, kūmas, cimdeem, zeķēm,
Lai mija pādite drīz valodiņu. 1592.

Mūs, komus, šķiņķoja cimdeem, zeķēm;

Mēs, komi, šķiņķosim sudraba naudu.

1593.

b) Kūmas met pādei naudu un citas dāvanas.

Bij mana pādite bajāru rokās;

Atdeva tik pliku kā pagaliti. 1594.

Ne velti pātite dancot gāja,

Sīka sudraba gribēdama. 1595.

Vasar' plēsti leepu galdi

Siltajā saulitē;

Tee būs labi kūmiņām
Zelta naudu žvadzināt. 1596.

Krusta māte, dižā kūma,

Mēs uz tevi raugamees:

Klāj tu savu nēzdodziņu,
Met' apaļu rubuliti. 1597.

Tu, Anniņa, leelā kūma,

Mēs uz tevi raugamees:

Tev klāt savu nēzdodziņu ,

Vispirmai naudu mest.
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Ja tu liksi dālderiti,
Mēs liksimi rubuliti;

Ja tu liksi rubuliti,
Mēs liksimi pusrubuli. 1.

Tu, N. N., dižā kūma,

i*iēs uz tevi raugamees:

Tev bij klāte baltu autu,

Eet papreekšu zeedu mest.

Ja metisi raibus cimdus,
Es preevatu dzīparos;
Ja metisi sudrabiņu,
Es variņa gabaliņu. 2.

Krusta tēvi, krusta tēvi,
Jūs pa preekšu, jūs pa preekšu!
Jūs pa preekšu, jūs pa preekšu,
Jūs vārdiņa devejiņi. 1598.

Kas par manu augumiņu

Visupirms naudu deva ?

Krusta tēvs, krusta māte,

Tee pirmee naudu deva. 1600.

Māsa mani kūmās lūdza,

Cerej' leelu naudineeku;
Dižais diķis1) līku malu,

Ta bij mana kūmu nauda. 1602.

Būt' mana pādite plānā nākusi,
Es mestu dālderi plāniņa vidū. 1601.

Kaut mana pādite dancat nāktu,
Es mestu dālderi plāniņa vidū. 2.

c) Met naudu vecmātei.

Vecā māt', vecā māt',

Sedzees baltu viilainiti!

Vaj tu gribi pazaudēt
Savu Deeva devumiņu. 1604.

Kad kūmas nodzeedajuši šo dzeesmiņu, tad vecmāte segusēs vil-

lainē, paņēmuse eesmu un gājuse pee katra apkārt badidama, dursti-

dama un sekošo dzeesmu dzeedadama :

Atražu lāciti migā guļot:
Atražu lāciti migā guļot:
Durtan duršu, necirtišu,

Lai ādiņas nemaitā,
Lai ādiņas nemaitā.

*) Veca maza nauda.
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Tad vecmātei metuši villaines stūritī naudu, vaj citu kādu dāvanu

Daži jokodameesmetuši ari kaulus, vaj citas neeka leetas. Sk. Latv. d.

Vecā māte uzkāpuse
Ābelites galiņā;

Uzkāpuse, pārplēsuse
Savu zīda preekšautiņu.

Metat, kūmas, kopā naudu,

Pirksim jaunu preekšautiņu. 1605.

Pelni, pelni, vecā māte,

No manim denežiņas! ,

Māmuļite grūtredzeja,
Ko tu klātu tupēdama?

Ēdi gārdus kumosiņus,
Dzēri sūru brandeviņu. 1606.

Skuju, skuju vecai mātei,

Ne baltaju krinģelišu!
Kam ta manu pādi pēra,

Pelcēi slotu slapināja. 1607.

13. Apdzeedašana dažados krustibu brīžos.

a) Kūmas pašas lūgušās krustibās.

Kas taku nomina pa līdumiņu ?

Anniņa nomina, Babiņu lūgdama,
Lai lūdz kūmās, leek viņas vārdā. 1608.

Šorīt Marija aulekšus skrēja

Gribēja pāditi savā vārdā. 1:609.

Trīs deeni Atiņš Anniņu lūdza:

Anniņ māsiņ, ņem'mani kūmās,

Ņem' mani kūmās, leec manā vārdā.

1610.

Kas teku nomina pa viņu lauku ?

Lībite nomina, pāditi lenkdama. 1.

Visu laiku tu, meitiņ,
Ar manimi lamajees:
Vakar naidu saderēji,

Kūmiņāsi lauzdamāsi. 1611,2.

Es izgāju krusta pili,
Krusta bērnu meklēdama,

Krusta nauda saujiņā,
Krusta drēbes padusē. 1612.

Tas Jānit's kazu deva

Komiņos lauzdamees;
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p]s vēl būtu cūku devis,
Kad man' ņemtu kūmiņās. 1613

b) Zobojās par kūmu apģērbu un rotu.

Nepatike Laimiņai,
Kūmām raibi nāzdaudziņi;
Tas patika Laimiņai,
Slēšu balti nāzdaudziņi. 1615.

Tas netika mīļai Mārai,
Kūmām raibi nēzdodziņi;
Tas patika mīļai Mārai

Slēšu balti nēzdodziņi. 1.

Ai, Eeviņa, ai, kūmiņa,
Velcees melnus lindraciņus;

Negrib Deevis, mīļa Māra,
Pelekeem staigājot. 1614.

Sapelēja krusttēvam

Brūni svārki lāditē;

Nu šodeen uzvilkās,

Krustdēliņa gūdamees. 1617.

Jānis gāja pādi pirkt

Lāpitām biksitem;
To leeliņu pakaļ vilka,
Kur deviņi eelāpiņi. 1619.

Kas tur balti velējās

Daugaviņas maliņā ?

Ildze balti velējās,

Kūmiņās taisijās. 1629.

Komos mani aicināja,
Nava komu vainadziņa;

Kāpukomu vītolā,

Viju komu vainadziņu. 1625.

Jānis cūku nojādija,
Kūmu rotu meklēdams;
Būt' ir āzi nojādijis,
Kaut pee manis nedabūjis. 1620.

Līze āzi nojādija,
Kūmu rotas meklēdama;
Vēl i vepri nojāditu,
Kad kūmās es neņemtu. 1.

Ko koda, ko rēja ceemiņa suniši?

Meitiņu rēja, rotiņu lasot. 1623.
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Anniņasacija, ka pašas rotiņa, —

Es pate redzēju, no ceema nesa. 1624.

c) Dažadi eemesli kūmu apdzeedašanai.

Mikiņu platgalvi kūmas ņēme;
Kaut mani ņēmuši, man gluda galviņa.

1634.

Madiņu retzobi kūmām ņēma ;
Man beezi zobiņi, manis vis neņēma.

1635.

Kur palika dižā kūma ?

Neredz vairs rotājam.

Vaj būs žurki norējuši,
Eevilkusi midzenī. 1637.

Ne ta lāgavārda pāde,
Ne ta lāga nesejiņa:
Vārda pādeaizkrāsnē,

Nesejiņa pabeņķē. 1638.

Es to savu nešu māti

Mīļi veen uženajul ) :
Ezišam mīksta āda,

To paliku pagalvē. 1639.

Sēdeet, kūmi rindiņā,

Šņaucat savu tabaciņu:
Ikkurai kūmeenei

Divi ragi azotē. 1640.

14. Šūpulis.

a) Kūmām peenākās taisit, kārt un klāt

pirmajam bērnam šūpuli.

Krusttēvi, krustmātes veenā veetā!

Vaj sava darba jūs nezināt?

Vaj ēst un dzert veen nācāt ?

Vaj jūs šūpuliša netaisiseet? 1642.

Ko darāt, krusta tēvi,

Ka šūpuļa nekarat ?

Vaj pāditi atstāsat

Uz māmiņas rociņām? 1643.

Pašas, kūmas, domajeet,
Ko jūs katris dariseet.

Kam pirmais krusta dēls (meit'),
Tam šūpolit's ja-uztaisa. 1645.

') Arī ucināt, kā bērnu uz rokām šūpot.
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Kurš īstenis krusta tēvis.

Lai pakāra šūpuliti;

Kur' īstena krusta māte,

Lai klāj lina paladziņu. 1646.

Jēkabami auklas vīt,

Tam aug gari kaņepāji;
Līzei klāti paladziņu,
Ta māk smalki tecināt. 1647.

Jānišam līksti cirst,
Kārlišam auklu vīt;

Kas īstā krusta māte,

Lai klāj baltu paladziņu. 1648.

Līdzit, visi leeceneeki,

šūpuliša kārējam!

To kanniņu kūmas dzēra,
To dzer visi leeceneeki. 1650.

Mēs bijām leela pulka

Mums palīgu nevajaga:
Divi auklu vijejiņi,
Div' šūpuļa šuvejiņi;

Kas tee citi atlikuši,
Tee kārtē braucejiņi. 1651.

Tai pādei duj' tēvi, duj'māmiņas,
Tee var sudraba šūpuli kārt. 1655.

Tālu Riga, tālu Riga,
Brauksim kūmas Klaipēdās!
Tur pāditei leēdināsim

Sudrabiņa šūpuliti. 1656.

šķitu sauli patekām
Pee kūmiņu nama duru :
Svēta Māra, pāditei

Lej sudraba šūpuliti. 1657.

Pirmajam bērniņam
Kūmi kāre šūpuliti,
Jau otram, trešajam,
Lai kar tēvs, māmuliņa. 1658.

Es ne-eešu sētiņā
Sava darba nedarijis:
Birzē līkstes nenocirtis,

šūpuliņa nepeekāris. 1644.
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b) Kūmas brauc mežā pēc līkstes; —
līkste jau

eepreekš izraudzita.

Kas bijāt meža ļaudis,
Tee uz mežu taisatees:

Trinat dūčus, ēvelites,
Jūdzat labus kumeliņus. 1659.

Kas bijāt meženeeki,
Tee uz mežu taisatees:

Krija svārki, tāšu kreklis,

žagariņu cepurite. 1660.

Trinām cirvi, trinām cirvi

Meklējam galodiņas:
Nu ja-eet mežiņā

Šūpoļam kārtes cirst. 1661.

Kūmi, kūmi, jūdzeet zirgus,

Brauksim mežā līksti cirst!

Vaj mēs savu krustdēliņu
Sola virsū sveedisim? 1662.

Es šķitos krustdēlam

Tāļubraukt līksti cirst, —

Te jau pat uzaugusi

Istabiņaspakaļā. 1663.

Eedēstiju, apraveju

Birzē zaļu ozoliņu:
Deevs man deva krusta bērnu,
Man līkstiņa sen zināma. 1664.

Dod, Deeviņ, man pāditi,

Man līkstiņa sen zināma.

Es atradu ganidama

Smuidru garu ozoliņu. 1665.

Cirteet līkstu, krusta tēvi,

Siteet grašu celmgalā.

Lai celmiņš nelapoja,
Eekams auga krusta bērns. 1667

Trīs gadiņus Andrejs līdumu līda,

Šūpļa kārti meklēdams;
Trīs gadiņus Līzite kaņipes plūca,

šūpļa striķus gādādama. 1666.

c) Kur un kāda koka līksta cērtama.

Krusta tēvi, krusta mātes,

Purā līkstes necērteet;
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Cērteet sila kalniņā,
Lai aug zaļas atvasites. 1668.

Es tev lūdzu, krusta tēvs,

Necērt līksti purvmalā;
Cērt augstā kalniņā,
Lai ārdava valodiņa. 1669.

Es jums saku, krusta tēvi,
Purā kārtes necērteet;
Cērteet ceļa maliņā:
Lai ved jaunu tautiņās. 1670.

Es tev lūdzu, krusta tēvs,

Purvā kārtes man necērt, —

Āriskā veetiņā,
Lai ta veegli līgojās. 1671.

Tēva vaina, ne māmiņas,
Ka es leela ne-uzaugu :

Palejā līksti cirta,

Zemu kāra šūpuliti. 1672.

Tēviņš manim grūt' darija
Par viseem bērniņeem:

šūpuliša kārti cirta

Novadiņa maliņāi;

Atjāj tautas pār novadu,

Noņem manu vainadziņu. 1675.

Tēva vaina, ne māmiņas,
Robežneeki mani veda:

Kam man tēvs līksti cirta

Robežneeku teesiņā. 1674.

Kur cirti, tēviņi, šūpuļa kārti ?

Skaidrāi birzē, novada malā.

Augs tava meitiņa, būs novadneece. 1673.

Pavaicāju māmiņai,
Kāda koka līksti cirst.

—
Ja meitiņa, tad leepiņas,

Ja dēliņis, tad ozola. 1676.

Es savam krustdēlam

Ozoliņa kārti cirtu:
Lai tas auga smuidris, garš.

Kā tas āra ozoliņš. 1677.

Tava vaina, krusta tēvs,

Ka es leela ne-izaugu:
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Kam tu cirti elkšņa kārti,
Zemu kāri šūpuliti. 1678.

Tava vaina māmuliņa,
Kad man barga valodiņa:
Kam tee tavi bāleliņi

Pa-egliša līksti cirta.

d) Meža sarga uzbrukums.

Sargaj'tees, meža sargi,

Stipri vīri mežā brauca:

Asi cirvi, kalti rati,
Pakavoti kumeliņi. 1681.

Sargaj'tees meža sargi,

Stipri vīri mežā brauca :
Dzelža svārki, vara bikses,

Stīgām šūti zābaciņi. 1682.

Rauj tev' Jupis, meža sargs,

Es par tevi nebēdāju,
Es nocirtu šūpļa kārti

Pašā deenas vidiņā. 1685, 1.

Es par tevi nebēdāju,

Kārzdabeešu meža sargs:

Es savam krustdēlam

Ozoliņa līksti cirtu. 1684.

šāve mani meža sargs

Ar peecām pistolēm;
Dūmi veennokūpēja

Ap maneem lindrakeem. 1686.

Utubunga, utubunga

Mūsu kunga meža sargs:

Ikam uts izbungaja,
Tikām mežu izlaupiju. 1687.

Es nocirtu uz robežu

Deviņ' zaru ozoliņu;
Man nojūdza meža sargs

Deviņdanci kumeliņu. 1690.

Meža sarga dvēselite

Kleedza egles galiņā;
Gaida mani aizejam,

Cāļu gaļu aiznesām. 1688.

Meža sarga dvēselite

Kūko egles galiņā;



410

Velnam devu reekstu sauju,
Tas pakāra meža sargu. 1689.

e) Līkstes cirtejus mājeneeki sagaida ar

dzeesmām; smādē un izmēģina līksti.

Kas tur spīd, kas tur viz

Viņā lauka maliņā ?

Krusta tēvi kārti nesa,

Zelta pušķis galiņā. 1692.

Jauni veen krusta tēvi,
Ar zareem kārti nesa;
Nav neveena vecākā,

Kas zariņus līdzināja. 1693.

Ej ellē, krusta tēvs,

Ar to savu līku kārti!

Vaj savam krustdēlam

Gribi līku muguriņu? 1694.

Kaut zinātu to celiņu,
Kur šūpoļa kārti cirta,

■ Appušķotu to celiņu
Sarkaneemi dzīpareem. 1696.

Parād' man krustu tēv,

Kur šūpoļa kārti cirti,
Lai es eimu apraudzit,

Vaj aug-kuplas atvasites.

Ja būs kuplas atvasites,

Tad bagāta dzīvošana. 1695.

f) Kur šūpulis karams?

Kar, māmiņa, šūpuliti,
Kar pee loga saulitē :
Lai es augu daiļa meita,

Daiļa darba daritaja. 1698.

Kar, māmiņa, šūpoliti,
Kar pee loga istabā:
Lai uzaugu rakstitaja,

Grāmatiņu lasitaju. 1700.

Kar, māmiņa, šūpoliti,
Kar pee loga istabā :
Lai es augu sarkanbalta,

Arajiņa līgaviņa. 1701.
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Nekar man, māmuļiņa,
Pee durveem šūpoliša;
Kar ustubas dibinā,
Lai es augu saimeneece. 1704.

Kar, māmiņa šūpuliti

Kalniņā, vējiņā:
Ja tu pate nepatapsi,
Lai šūpoja Vēja māte. 1705.

Kar, māmiņa šūpuliti,
Kar leepā, ābelē;
No leepiņas zeedi bira,
No ābeles āboliņi. 1709.

Kar, māmiņa, šūpoliti

Vītoliņa galiņā:
Lai es augu teev' un gara,

Kā vītola galotnite. 1710.

Kalabad es, māmiņa,
Veca puiša līgaviņa?
Kam tēvs kāra šūpuliti
Veca bērza galiņā. 1712.

Nāc, parādi, saimneeciņ',
Kur kārsim šūpuliti ?

Kalpa vīra bērniņš bija,

Tam nav savas istabiņas. 1697

g) Dažadas apceres, šūpuli karot.

Tava vaina, māmuliņa.
Ka man mazs augumiņš:
Kam līkstiņu pušu lauzi,

Man kārdama šūpuliti. 1713.

Ta, māmiņa, tava vaina,

Ka es ilgi vaiņagā:
Kam tu kāri šūpuliti

Miglainā rītiņā. 1714.

Kam, māmiņa, auklas viji,
Kam pakāri šūpuliti ?

Es būt' leela uzaugusi

Bez šūpuļa šūpošanas. 1715.

Kas breedim, kas lācim,

Mežā kāra šūpuliti ?

Leeli vīri uzauguši,

Nešūpoti, neloloti. 1716, 1.
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h) Krustmāte puško šūpuli, leek cisas un

klāj palagu.

Deevs man deva krusta bērnu

Pašā zeedu laiciņā;
Es noviju šūpuliti
Visadeem zeediņeem. 1717.

Es pakāru šūpoliti
Pašā zeedu laiciņā
No tīreem zeediņeem,
No rozišu lapiņām. 1.

Es savai pāditei

Vizuļainu šūpli kāru;
Lustitēm pašūpoju,
Lai vizuļi paskaneja. 1718.

Man pakāra brāleliši

Vizulišu šūpolites;
Skan podziņas, skan zīlites

Skan vizuļu šūpolites. 1.

Es savai krustmeitai

Āboliņa cisas liku:

Lai ta auga smuidra, gara,

Āboliņa pļāvejiņa. 1720.

Deevs man deva krusta bērnu

pašā zeedu laiciņā;

Magoniņu.veetutaisu,

Rožu klāju paladziņu. 1719.

Es savam krustdēlam

Baltu klāju paladziņu:

Lai tas ilgi negulēja

Krijas šūtā šūpolī 1722.

Man uzklāja krusta māte

īsu, mazu paladziņu;
Kad pavilka galviņai,
Tad peetrūka kājiņām. 1723.

i) Pirms krustbērna leek šūpulī zeedu jeb

kādu nozīmigu leetu.

Neleec mani, māmuļite,

Bez zeediņa šūpulī;

Leec maiziti, leec naudiņu,

Leec gudro padomiņu. 1725
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Neleec mani, māmuļiņa,
Bez zeediņa šūpolī;
Kad nav zelta, sudrabiņa,
Leec maizites gabaliņu. 1726.

Visu pirms, māmuļite,
Leec akmeni šūpulī:

Kad skauģitis mani ķēra,
Lai saķēra akmentiņu. 1727.

Māte, dēlu lolodama,
Nazi dūra šūpulī:
Lai varēja plauksti cirst

Pret tērauda zobentiņu. 1729.

j) Eegulda šūpulī pādi.

Mana balta māmuļite
Mani baltu audzināja:

Apvilkuse baltu kreklu,
Eeleek zelta šūpolī. 1731.

Palīdz, Deeviņ, tai mātei,

Kas pakāra šūpoliti,

Kas pakāra šūpoliti,
Gudru vīru audzināt.

Gudru vīru, gudru vīru,

Gudru vīru daudz vajag!

Kareet, mātes, šūpolišus,
Audzināti gudrus vīrus. 1732.

Kungi prasa gudru vīru;
Kur ņemsim gudrusvīrus ?

Nule māte pakāruse
Gudra vīra šūpuliti. 1733.

Meklē kungi gudrus vīrus,

Meklē kuplus ozoliņus;
Reti bija gudri vīri,
Reti kupli ozoliņi. 1734.

Vējiņš loka bērzu birzi,
Ne resno ozoliņu;

Kungi prasa gudruvīru,

Ne skaisto zeltenišu.

Nu vēl lika māmuļiņa
Gudru vīru šūpolī. 1735.

Tava vaina, māmuļiņa,

Ka es leela ne-izaugu :
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Kam bititi peemineji,
Man' likdama šūpolī. 1736.

15. Naudas un dāvanu došana, bērnu šūpojot.

a) Uzaicinums, lai visi krustibneeki nāk

pagastā jeb met pādei naudu.

Nākat, ļautiņi, līkstiņu locit!
Še bij sūrums, še saldumiņš. 1737.

Visas glāzes bij par velti,
Šī glāziņa par naudiņu

1). 1738.

Kūmiņās, kūmiņās,

Pee pagastiņa!

Rudeņa laiciņš,

Pagasta vajag. 1739.

Veci vīri, jauni puiši,
Šur nāceet pagastā!

Še ir mazs cilvēciņš

Pagastiņa ņēmejiņš. 1740.

Leeli, mazi, jauni, veci,

Kopā visi naudas mest!

Še šūpliša dibinā

Gul naudiņas tērētājs. 1741.

Metat naudu, jauni puiši, —

Kam jūs naudu glabājat?

Ne jums kāzas, nekrustibās, —

Kur jūs naudu tērējat? 1742.

Jauni vīri, bandeneeki,
Pa veselam rubuļam;
Mēs seeviņas, nabadzītes,
Cik vīriņi mums eedeva. 1743.

Meteet, kūmas, pādei naudu,

Meteet pādes māmiņai;
Tēvam naudas nemeteet,

Tas neredz grūtu deenu. 1744.

b) Aicina katru sevišķi, no tēva vaj krust-

tēva eesākot.

Nāc, bērna tētit, naudiņas mest!

Tu sauksi rītā, tu vakarā :

Nāci, dēliņ (meitiņ), kājiņu aut!

Nāci, dēliņ (meitiņ) uguni uzpūst. 1745.

*) Šee pantiņi atkārtojamiotru reiz. Sk. Latv. d.
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Nāc, krusttēvi (NN), aplūko,

Vaj ir veeglis šūpulits;

šūpodams, līgodams,
Eeleec zelta gabaliņu. 1746.

Nāc, krusttēv (NN), paskatees,
Kas te gul šūpolī;
Te gul tavs krustdēliņš,

Sudrabiņa gaididams. 1747.

Es domāju, es gādāju,
Kas manbija parādā;

Krusta tēvi parādā,
Tee dāldera neuzmeta. 1749.

Bāz, Jānit, ķešā roku

Līdz pašam dibinām,
Pašā ķešas dibinā

Sarūsej'ši dālderiši. 1751.

Jānit, krusttēv, dālderu mesti!
Kad es būtu krustu māte,
Trīs dālderu nežēlotu. 1748.

Jāniti, kūmiņa, čubini maku,
Jau citas kūmiņās, izčubinaja. 1752.

Nāc, nāc, Jāniti, ko kavejees!
Ko mēs dzeedam šo leelu laiku. 1750.

Kaunees, Jāniti, met jel drīz!

Ko mēs dzeedam šo ilgu laiku,
Ko mēs mēles deldējam. 1.

c) Kādām īpašām vajadzibām nauda metama:

šūpuļa nauda; nauda preekš jostiņas, su-

draba rotas, kumeļa, novada; zobiņu un

zeepju nauda.

Metati, metati, vajaga, vajaga!

Vajaga Mārci šūpuļa naudas. 1753.

Metati, metati, vajaga, vajaga!

Vajaga pādei sudraba jostas. 1754.

Metat, kūmiņās, vajaga, vajaga!

Vajaga pādei sudraba pirkt. 1756.

Metati, metati, vajaga, vajaga!

Vajaga pādei kumeļu pirkt. 1757.

Metati, metati, vajaga, vajaga!

Vajaga pādei novadu pirkt! 1759.

Meteet, meteet, vajaga, vajaga

Mazajam bērniņam zobiņu naudas. 1760.
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Metat, kūmiņās līdzenu naudu:
Lai auga pāditei līdzeni zobi. 1765.

Meteet, meteet, vajaga, vajaga!

Vajaga pādei zeepišu naudas. 1767.

Es savai pāditei
Marku metu zeepu naudas:
Lai ta auga skaista, balta,

Zeepitēs mazgājās. 1769.

Sameteet, sameteet

Pāditei zeepu naudu,

Lai pādite negulēja
Melnos linu palagos.

Metat pāditei

Zeepišu naudu!
Metat vāritajai
Karotes naudu! 1771.

Kam, krusttēvi, naudu taupi,
Kad nedevi pādenam,
Lai varēja pādeniņis

Zobeniņukaldināt;

Zobeniņukaldināt,
Eenaidneekus apkarot. 1766.

d) Skubina uz jo bagatigām dāvanām; vara

naudu smādē, prasa sudraba, zelta.

Vairāk auzu, vairāk auzu

Tekotim kumeļam;
Vairāk naudas, vairāk naudas

Gudrajam dēliņam. 1772.

Laba nauda, laba nauda, —

Vēl vajaga, vēl vajaga!
Vēl vajaga sudrabiņa
Pee ta vara gabaliņa. 1773.

Sudrabiņa, sudrabiņa!
Vara mums nevajag.

Vaj mēs pilis būvēsim

No teem vara gabaleem? 1774.

Nemeteet vara naudas

Šam jaunam cilvēkam;
Lai pelēja vara nauda

Vecu vīru skotelē 1). 1776.

4 ) t. i. kabata; seevišķeem — preekšauts.
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Vaj mēs krāsni mūrēsim

No šeem vara gabaleem?
Vēl vajaga, vēl vajaga,
Vēl vajaga sidrabiņa!
Vēl vajaga, vēl vajaga,
Vēl vajaga papiriņa! 1.

Metat zeltu, sudrabiņu,
Vara tikai nemētāt!

Gan jūs paši to zināt,
Kas būs vara metējam:
Alvas acis, svina deguns,
Tee būs vara metējam. 1775.

Metat, kūmas, ko mezdami,
Vara naudu nemētāt:

Lai manai pāditei

Grūti nav dzīvojot. 1777.

e) Devigos slavē, sīkstos peļ un peezobo.

Pazinu krusttēvu devigu dēliņu:
Ar visu saujiņu naudiņu mete. 1778.

šis deva vērdiņu, tas deva vērdiņu, —

Jurit's eemeta ar visu maciņu. 1779.

Neskaiti, sīkstuli, kūmiņu naudu!

Dod jele bērdamis ar visu sauju. 1780.

Leels vīrs nāca, leelu maku raisija;

Raisija, raisija, atrada tukšu. 1784, 1.

Es pāditi gaididama,

šķirbā naudu glabājos;

Nu Deevs deva pādeniņu, —

Peles naudu izvilkušas. 1783.

Krusttēvam nabagam

Naudas dobe aizsaluse.

I vakar leetus lija, —

Vaj ta vis ne-atkusa ? 1785.

Palīdzeet Jānišam

Naudas maku attaisit;

Viņš būt metis, kav 1) varējis

Naudas maku attaisit. 1786.

Bagātu Jūliti kūmām ņēma,
Ta meta naudiņu netaupidama;
Rubuli mezdama, uzmeta šķiliņu,
Tas pats peelipa pee pirksta, metot. 1789.

l ) t. i. kaut.
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Tas Jēpit's zirgu sola,

Kūmiņās lūgdamees;
Kad naudiņatam jāmet,

Tad uzmeta kapeiciņu. 1790.

Pa durvim, pa durvim,
Peecu mārku metejiņ!
Dālderiša metejiņ,
Sēstees galda galiņā. 1796.

Sīksto Bērtuli kūmās lūdza;

čīkstēja pirmberis,no maka velkot. 1787.

Lustigs Jānits komeem nāce;

Bēdigs maciņu atraisija. 1791.

Pirmak Jānit's tāds sārts puisit's;
Uzmeta naudiņu, nobālēja. 1792.

Preecigs Andreevs kūmām eedams;

čīkstēt čīkstēja naudiņu mezdams. 1788.

Neveens neņēma no laba maka,

lkveens ritina no lupatiņa. 1793.

Pelejse, pelejse, kūmiņa nauda;

Šķirbā pelejse, ne maciņā. 1794.

Šķiliņģi, vērdiņi, nabagu nauda;
Šķēpaini dālderi pādites nauda. 1795.

Dukāti, dālderi, ta kūmu nauda;

Diķitis, vērdiņš — nabagu nauda. 2.

f) Dod vaj sola leetišķas dāvanas: krekliņus,

micites, jostiņu, palagu, villaini u. c.; zirgu,

govis, aitas, bites.

Kas bij laba krusta māte,

Dos vārdiņu, dos krekliņu. 1799.

Es došu pādei nešūtu kreklu:
Lai mana pādite šuvēja auga. 1806.

Došu, došu pāditei,
Ko es biju solijuse :
Došu smalku linu kreklu,
Pilnu sauju sudrabiņa. 1800.

Māsiņ' sola pādiņai

Appušķotu linu kreklu;
Ta solija, ta eedeva,

Nebij žēli devušai. 1801.

Eedevu pādei nešūtu kreklu;
Pats devu dzeedziņu, pats adatiņu,
Lai šuja pādite izrakstidama. 1805.
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Uzliku pādei nešūtu kreklu;
Tai jauna māmiņa, lai šua pati. 1803.

Es atradu sav' pāditi

Rumpačās eetīstitu;
Še pādite linu kreklis,
Sveed rumpačās aizkrāsnē. 1809.

Es tečus tecēju liniņu laukā:

Zināju, pāditei krekliņa vajaga. 1808.

Krusta māte man solija
Līdz kājami linu ki*eklu;
Gara mēle pasolot,
īsas rokas eedodot. 1810.

Eedevu pādei nešūtu kreklu;
Es jau, kūmiņa, nemāku šūt. 1807.

Ko mēs kūmas šķinķosim
Savam jaunam krusta bērnam ?

Rigā pirksim zīda mices

Sudrabiņa spicitem. 1816.

Krusta māte jostu deva,

Vairāk deegu, ne dziparu;

Ņemt es ņemšu, nevalkāšu,

Kāršu preedes galiņā.1) 1817.

Kauns nebija krusta mātei

Uzsegt linu paladziņu?
Kad es būtu krusta māte,

Es uzsegtu viilainiti. 1821.

Rīb zemite, čab lapiņas,
Nu nāk mana krusta māte,

Nu nāk mana krusta māte,

Segs man baltu viilainiti. 1819.

Es savai pāditei

Zīda svārkus šūdināju;

Sprīdi metu, guldi devu,

Pusdāldera olektī. 1827.

Es savai pāditei
Zīda svārkus šūdināju,

Lai ta manim pretim teka

Dižu zemes gabaliņu. 1828.

Krusta māte man eedeva

Dancojamulindraciņu:

*) Te neteek vis eevērots kā vācu sakāmvārdā: Dem geschenkten Gaul sieht

man nicht m's Maul.



420

Tīru zeltu sametuse,

Sidrabiņu ee-auduse. 1829.

Jem' pādite, tu par labu

Rigā peerktu nēzdaudziņu;

Kad tu eesi tautiņās,

Segšu baltu villaniti,

Segšu baltu villaniti,

Nosūnojšu dālderiti. 1820.

Ai, Deeviņu, ai, Deeviņu,
Nu nāk manakrusta māte!

Balta sagša mugurā,

Vēl jobalta padusē. 1818.

Audz, mana pādite, līdz mani leela.

Pašuvu svārciņus nemēridama. 1826

Krusta māte, krusta māte,

Dzīpariņu, dzīpariņu!

Ja nedodi dzīpariņu,

Eedod' vilnas kodaļiņu. 1832.

Es pāditi nešūpoju
Uz plikeem žagareem:
Izmetusi cimdu pāri,

Tad pāditi pašūpoju,

še, pādite, raibi cimdi,

Ej ar tēvu līdumā;

Ej ar tēvu līdumā ;
Pelni zeltu, sudrabiņu. 1814.

Es bij īsta krusta māte

Ša ceemiņa meitiņai:
Es uzmetu cimdu pāri
Par sešeem godiņeem. 1815.

Tec, pādite, atver vārtus,

Redz' kur nāk krusta tēvs;

Zirgu ved rociņā,

Cepurite padusē. 1834.

Dāvā, Deeviņ, tai pāditi, —

Es neka nedāvāšu, —

Dāvā, Deeviņ, kaltus ratus,

Sešus bērus kumeliņus. 1.

Ko došu pādei Laimiņas veetā ?

Doš' govi ragaini, doš' aitu sprogaini;

Kaziņu nedošu, ta lec dārzā. 1835.
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Došu, došu pāditei,
Ko es biju solijsēs:
Doš' pādei gosniņu, došu avitiņu. 1836

Glābees, pādite, ar mazu teesu.

Kad tu augsi diža meita,

Tad es tevi atcerēšu :

Došu goves, segšu sagšu,

Eešu līdzi tautiņās. 1824.

Šķinķo Deevis tev, pādite, —

Maza mana šķinķošana, —

šķinķo Deevis govis, vēršus,

Šķinķo bērus kumeliņus! 1838.

Krusta tēvs, krusta māte,

Pērc man krusta kumeliņu :
Lai es aru, lai ecēju
Ar to krusta kumeliņu. 1841.

Krusta māte man šķinķoja
Zilu govi plātis ragis;
Ne ta zeemu stallī mita,

Ne vasaru laidarā;

Tur ta zeemu, tur vasaru

Baltābola kalniņā. 1840.

Zeedu došu pāditeje,
Mazs būs manis zeedutiņš:
Es tai došu avetiņu (kumeliņu)

Ar viseeme radziņeem (apaušeem). 1837

Greeta sola pāditei
Treša gada goteniti;
Ta bij seeva, tai bij vārds,
Ko solija, to eedeva. 1839.

Krusttēvs sola pādenam

Pirkt apaļu kumeliņu;
Mīksta mēle pasolot,
īsa roka eedodot. 1842.

Krusttēvs (jeb: NN) sola pāditei

Triju gadu kumeliņu;
Kad pādite zirgu prasa,

Raud pavadu turēdams. 1843.

Krusta tēvs man solija

Apzeltitu ozoliņu;
Tev bij veenazara žēl,
Ne vēl visa ozoliņa. 1844.
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g) Leecineeki met tēriņa naudu.

Kūmas naudu sametuši,
Nu meteet, leecineeki;
Nu meteet, leecineeki;

Par ēdumu, par dzērumu. 1845

Sānu kūmas, sānu kūmas,
Greežamees veenu veetū!

Ja kuram ka peetrūka,
Cits no cita tapinām. 1846.

Meteet, kūmas zelta naudu,

Meteet visi leecineeki:

To kanniņu kūmas dzēra,

To dzēr' visi leecineeki. 1847.

h) Bērna māte saņem samesto naudu.

Nāc, kūmiņ 1 ), ņem' naudiņu,

I to pašu mazumiņu:

Vāji gadi, bārgi kungi,

Nevar daudzi nopelnit. 1848.

Es peesaku tev, māsiņa,

šitās naudas netērē:

Lai stāv mūsu krustmeitai,
Raibu govi jānopērk. 1849.

Ta māmiņa preecajās:
Nu būs labas kurpes pirkt;
Vēl naudiņas nesameta,

Ko nopirkt pastaliņas. 1850.

Pādei kreklis, mātei nauda, —

Kas pašami tēviņam?
Kas pašami tēviņam
Par šūpuļa kārumiņu? 1851.

Mātei nauda, bērnam nauda;
Kur tēvam kalta nauda? 1,

16. Kūmu — pa daļai ari aukļu — šūpuļa dzee-

smas un apcerejumi par bērna mūžu un vecaku,

sevišķi mātes, preekeem un bēdām, ceribām un

grūtibām.

a) Šūpuli pakāruši, kūmas eešūpo krustbērnu.

Laižat mani aplūkot,

Vaj ir veeglis šūpolit's;
Ja ir veeglis šūpolits,
Tad laimiga dzīvošana. 1851

*) Var.: māsiņa,
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Eijā, eijā, jaunā māsa,

Vecā brāļa šūpulī!
Oša kārte, vara virve,

Sudrabiņa šūpulits. 1863.

čuči, guli, man pādite,
Zelta šūpļa šūpolēs;
Neklausees ceema gaiļus,
Nemodini māmuļiti. 1859.

Aijā, aijā tas bērniņš,
Kamēr Deeviņš citu dos;

Kamēr Deeviņš citu dos;

To sveedisim kājgalī. 1868.

Ai, pādit, ai, pādit,

Negul' ilgi šūpulī;
Pin vīzites, aun kājiņas,

Aptec tēvu, māmuliņu. 1858.

Līgojees, šūpoliti,
Audzin' leelu cilvēciņu!
Dzelžu kārtis, vara virbe,

Sudrabotis šūpolitis. 1861.

Šūpo, māte, auklē, māte,

Neba neeka bērniņš biju:
Leelu radu, labu ļaužu,
No godigas māmulites. 1866.

Paldees devu māmiņai,

Kaimiņos krista māte:
Pēc guntiņas aizteceju,
Krista māte pameeloja. 1854.

Guli, mans krustdēliņ,

Uz soliņa, uz mūriņa:
Neva vaļas māmiņai
Uz tevim užinat. 1870.

Es savai pādiņai (māsiņai)

Rigā pirku šūpuliti:

Zelta striķi, vara līkste,

Sudrabiņa šūpulits. 1864.

pilna Laimes istabiņa1)

Sīku mazu šūpulišu;
Kad to veenu kustināja,
Tad tee visi līgojās. 1872.

') Laimas, resp. Māras istabiņa stāv še par visas tautas istabiņām, kas pilnas
mazu šūpolīšu, kuri visi līgojās zem deevību paspārnes.
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šūpo mani, māmuļite,
Lai es augu, vaj neaugu;
Kad es augšu, tad maksāšu

Par to labu lološanu :

Mātei pirkšu zīļu kurpes,
Tēvam caunu cepuriti. 1869.

Audzē, Deevs, krustdēliņu,

Tam es eešu vešanās;

Krustdēliņa līgaviņa

Segs man baltu villaniti. 1856.

šūpo mani, māmuļit,
Tai veeglā šūpolī:

Leepu līksta, linu striķis,

Doņu pīts šūpoliņš. 1862.

Paldees saku māmiņai,
Sētā ņēma krusta māti:
Kad māmiņa nepatapa,

Pašūpoja krusta māte. 1853.

Šūpulitis palīdzēja

Māmiņai audzināt:

Kur eedama, tecēdama,

Eeleek bērnu šūpulī. 1865.

Šūpojees, bāleliņ,

Preeditē, eglitē;
Man' māmiņa izšūpoja

Kriju šūtu šūpuliti. 1871.

Ai, Deeviņi, ai, Deeviņi,
Man pādite sētiņā!

Istabiņu slaucidama,

Šūpuliti palīgoju. 1852.

Pillā Māras istabiņa
Sīku mazu šūpulišu:
Veenu Māra kustināja
Visi līdzi līgojās. 1.

Netīšami es eegāju
Svētas Māras istabā.

Svētas Māras istabiņa
Pilna sīku šūpulišu:
Veenu pašu palīgoju,
Visi līdzi līgojās. 1872,4.

Pilna Māres istabiņa
Sīku mazu šūpoliņu;
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Tur šūpoja tos bērniņus,
Kam nebija tēvs, māmiņa. 1872, 3.

b) Mātes peenākums — kreetna audzinašana.

Auklēdama, māmuļiņa,
Auklē mani kreetnu vīru!

Tāpat tev deena gaisa,
I neveikli auklējot. 1873.

Lolo mani, māmuliņa,

Neloloji netikušu;
Tu jau pate gan redzēji,

Kāds mūžiņis netiklam. 1874.

Lolo mani, māmuļiņa,
Neiolavi netikušu:

Netiklami deena gara,

Ne vēl mūžu dzīvojot. 1875.

Dod', Deeviņ, man uzaugt

Ar gudro padomiņu:
Preeka būtu māmiņai,
Jole preeka līgavai. 1876.

Kumeliņš ceļu tek

Ceļam gala nezināja;

Māte, dēlu auklēdama,

Padomiņa nezināja. 1877.

Kumeliņš ceļu tek,

Ceļam gala nezināja;

Māsiņ' ada raibus cimdus,

Valkātajā nezināja. 5.

c) Vecakā māsa palīdz mātei brāli audzinat;
brālis māsai apgādneeks, aizstāvis un tautu

rājejiņš.

Es savai māmiņai

palīdzēt palīdzēj',

Palīdzēju šūpli kārt,

Bāleliņus audzināt. 1878.

Guli, māte, deenas vidu,
Es šūpošu bāleliņu;
Es šūpošu bāleliņu;

Vainadziņu gribēdama. 1879.

Kult eedama, malt eedama,

Bāleliņu pašūpoju:
Tur bij man sārta josta,

Tur vizuļu vainadziņš. 1880.
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Pašūpoju, palīgoju
Savu zelta bāleliņu
Kad tas manim leels izaugs,

Pirks man zelta gredzentiņu. 1881.

Šūpojees šūpulit,
Audzē leelu bāleliņu;
Tur man būs linu kreklis,

Ne-aužams, nemetams. 1882.

Es meedziņu negulēju,
Sav' bāliņu šūpodama:

Māmiņ' man apsolīja
Greznas baltas villainites. 1883.

Šūpojees, šūpolit,
Audzē leelu bāleliņu;

Bāleliņa līgaviņa

Segs man baltu viilainiti. 1884.

šūpojees, šūpulit,
Audzin' leelu bāleliņu!
Būs k v n gc cm kara vīrs1),

Māsām tautu rājejiņš. 1885.

Ej gulēt, tēvs, māmiņa,
Es šūpošu bāleliņu;

Ņems brālitis līgaviņu,

Segs man raibu viilainiti. 2.

šūpojam, auklējam
Tos mazos bāleliņus;
Kad tee leeli izaudzis,
Tee būs tautas rājejiņi. 1886.

Augat, maģas atvasinās,
Jele gana rīkstitēs;

Augat, magi bāleliņi,
Jele tautu kaitināt. 1887.

Kult eedama, malt eedama,

Bāleniņu pašūpoju;
Tas būs man tautiņās
Pirmais durvu vērejiņš. 1888.

Vai', Deeviņ, kur es likšu

Sav' mazo bāleliņu!
Man jaeet tautiņās,
Brālit's gul šūpulī.

1
) Šīs dzeesmas še ir, kā šķeetams, iz sirmās senātnes, kā to še starp citu

tās apzīmējums „kungam kara vīrs" leecina.
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Laiž' pūriņa dibinā,
Vedīš' lldza tautiņās;
Tas man būs citu deenu

Sīvu tautu rājejiņš. 1889.

d) Nākamais arajiņš, kara vīrs, dravineeks,

laivineeks, ganiņš.

Laime nese zelta arklu

Apkārt visu istabiņu ;

Nes', Laimiņ, istabā,

Man ir jauns arajiņš. 1890.

L>aima gāja sētas malu,

Arklu nesa padusē;

Nāc, Laimiņa, šai sētā,

še ir jauns, arajiņš. 1.

Secen sētu Laime gāje,
Cirvi nese padusē;

Nāc, Laimiņ, šai sētā,

še ir jauns cirtejiņš. 2.

v. Laimiņ' gāja gar sētiņu,
Cirvit' nesa rociņā.

Laima gāja sētas malu,

Sirpi nesa rociņā;

Nāc, Laimiņ, šai sētā

Še ir jauna pļāvejiņa. 3.

Sudrabiņa vērstuvite (ecežiņas)
Uz Daugavu līgojās;

Sit, vilniti, maliņāi,
Še būs daiļis arajiņš (ecētājs). 1891.

Es redzēju zelta arklu

Virs ūdeņa līgojam;

Sit, vilniti, maliņā,

Te būs daiļis arajiņš. 3.

Birzis auga veridama,

Līdejiņa gaididama,

Audz, birstiņ, neverij',

Aug ir tavi līdejiņi. 1892.

Zirdziņā, dēliņā,

Tur mātei leeli preeki:
No zirdziņa gara vaga,

No dēliņa dzinejiņš. 1895.
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Mazs, mazs es gulēju

Jostiņā satīstits,

Jau tee veči preecajās,
Būšot jauns arajiņš. 1896.

šūpojees, šūpolit,
Audzē leelu bāleliņu:

Kungi1) gaida kara vīra,

Tēvs, māmiņa arajiņa. 1897.

šūpojees šūpuliti,
Audzin' leelu man' bāliņu;
Būs kungam kara vīrs,

Mātei maizes devejiņš. 1898.

Kara vīris, kara vīris

Mans jaunajis bāleliņš:

šūpulēje guledamis,

Kaldin' kara zobentiņu. 1900.

Šūpū, šūpū, šūpuliti,
Lai aug leeli bāleliņi:
Būs kungam stipri vīri,
Būs man leeli bāleliņi;
Ar krūtīm kalnus stūma,

Rokās nesa ozoliņu.
2

). 1904.

Kā jaunākā, vērgu laika sacerējumi uzskatamas sekošās dzeesmās,

kā:

šūpojees, šūpuliti,
Audzē leelu bāleliņu,
Lai tek kreetnis arajiņš
Mūsu kunga tīrumā. 1893.

šūpojees, šūpolit,

Audzē leelu bāleliņu:

Kungam vīra vajadzēja,

Māmiņai arajiņa. 1894.

šūpojees, šūpulit

Audzē leelu bāleliņ';
Būs kungam darbeneeks,

Ķeizaram kara vīrs. 1899.

Kundziņš saka: mana zeme!
Deeva zeme, ne kundziņa;
Māte sauca: mans dēliņš!

Kunga vīrs, ne māmiņas;

') Variantā: Ķeizars.

'-') Sal. ar varoņeem, kā: Kalnstūmi, Koknesi.
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Kungam teesas devejiņš,
Ne māmiņas žēlotājs. 1901.

Raudādama māmuliņa

Man pakāra šūpuliti;

Vaj redzēt paredzēja,

Kunga vērgu paleekam. 1902.

Kungam mana sūra vara,

Zemitēi augumiņš;
Tik manai māmiņai

šūpojums, auklējums. 1903.

Ozoliņis dzeiņa raud,
Dzeinits raud vijejiņa:
Dzeinits leepas zariņā,

Vijejiņš šūpulī. 1905.

Ko gaidiji oša laiva,
Jūrmalāi gulēdama?
No zeemeļa vēja gaidu,

No Vāczemes 1) īrejiņa. 1906.

Ko tu gaidi oša laiva,

Vītoliņa ēniņā ? '
Zeemeliša vēju gaidu,
No māmiņas īrejiņa. 1.

Šūpo mani, māmuļiņa,
Ne ilgami tu šūposi;

Šūpos mani jūras viļņi
Rakstitāi laiviņā. 1907.

Šūpo mani, māmuļite,

Kad es gulu šūpulī;
Kad uzkāpšu kumeļā,

Šūpos mani kumeliņš. 1908.

Šūpo, māte, auklē, māte,

Nemet mani ūdenī;

Ja pašai nevajaga,

Dod otram ganiņos. 1909.

e) Tautu meita gaida uz arajiņu; māte cer

veeglas deenas no vedeklas.

Šūpojees, šūpulit,
Audzin' dižu bāleliņu;
Sen gaidija tautu meita,

Vilnainites savēruse. 1910.

*) Zem Vāczemes še saprotama viņa saule, aizsaule, no kureenes jaunpeedzimu-

šam jāeerodās.
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Mana veca māmuļite

Audzin' daiļus bāleliņus;
Pašas nāca ceema meitas,

Šautrām suņus mētādamas. 1911.

Auklē baltu, dēlu māte,

Manu meežu arajiņu!
Balta gul tava sagša

Mana pūra dibinā.

Velej' balši, daran' balši,

Māmiņ, manu arajiņu;
Man krekliņi kā gulbiši
Mana pūi'a dibenā. 1.

Zinu, zinu, bet neteicu

Savu maizes arajiņu;
Nu vēl māte šūpli kāra

Manam maizes arājam. 1914.

Vis' arāji tīrumā,

Man' arāja veen nebij;

Man' arāja māmuļiņa

Nu vēl kāra šūpuliti. 1915.

Nebēdā, māmuļiņa,

Aveniņu audzēdama;
Pat' aitiņa attecēs,

Aveniņu meklēdama. 1912.

Auklēju dēliņu, nedaru darbiņu;
Darišu darbiņu ar vedekliņu. 1916.

Aizmigusi māmuļite
Zem dēliņa šūpuliša,

Veeglas deenas gribēdama

No dēliņa līgaviņas. 1917.

f) Nākamā vērpejiņa, audejiņa, mātes aptece-

taja, kungu gājeja (darbineece?).

Ērkulitis ceļu tek,

Vērpejiņu meklēdams;

Tec, ērkuli, sētiņā,
Te atrāsi vērpejiņu. 1919.

Pakuliņa ceļu tek,

Vērpejiņas meklēdama;
Še nāc pati, pakuliņa,
Še meitiņa vērpejiņa. 1.

Es redzēju zelta stelles

Daugavā līgojam;
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Sit, vilniti, maliņā,
Te būs daiļa audejiņa. 1920,2.

Sudrabiņa šautuvite

Uz ūdeņa līgojās;

Sit, vilniti, maliņā,
še būs daiļa audejiņa. 1920.

Trīs zeltitas šautuvites

Uz jūriņas līgojās;

Metat, viļņi, maliņai,
Te ir labas audejiņas. 3.

šūpo mani, māmuliņa,

Deegā kārtā šūpulī:

Lai es augu smuidra, gara,

Apaudiņu audejiņa. 1921.

šūpej' mani tēvs, māmiņa,

šūpej' tēva māmuļite;

Gribej mani drīz augam,

Drīz preekšā tecetaj'. 1923.

Auklē mani, māmuliņa,

Veeglajāmi rociņām;
Es tev' gribu aptecet

Veeglajāmi kājiņām. 1924.

Maza, maza meitenite

Mātei roku nosēdēja;

Dod, Deeviņ, leelai augt,

Maksās rokas sēdējumu. 1925.

Es tecini veen tecēju,

Kad māmiņa mani sauca ;

Kā māmiņa tad tecēja,

Kad es brēcu šūpulē. 1926.

Nava kauna meitiņai

Mātei kājas no-aujot:

Dažu nakti māte sēd

Pee meitiņas šūpuliša,'

Pee meitiņas šūpuliša,

Apautām kājiņām. 1927.

Šūpo mani, māmuļiņ,

Treju kriju šūpulī:
Lai es varu izdabāt

Treju kungu valodiņu. '1922.
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g) Nākamā tautu līgaviņa, tautu malejiņa;

jau šūpulī izredzeta.

šūpojees, šūpuliti,

Audzē leelu to meitiņu:

Brāļam māsas vajadzēja-,

Tautiņām līgaviņas. 1928.

šūpojees, šūpoliti,
Auklē leelu meiteniti:

Tautas gaida līgaviņas

Tēvs, māmiņa malejiņas. 1929.

Zeedi, maga ābelite,

Vasariņa zeedus gaida;

Audz, maģaja brāļa māsa,

Tautas gaida malejiņas. 1930.

Zeedi, zeedi, zeedu pļava
Zeedu gaida vasariņa;

Audzi, audzi, brāļu māsa,

Tautas gaida malejiņas. 1.

Audz augdama, zeedu pļava,
Tevi gaida pļāvejiņi;
Audz augdama, brāļu māsa,

Tauias gaida uzaugot. 2.

Steidzees, eeva ar ābeli,

Vasariņa zeedu gaida;
Steidzees māte ar meitām,

Tautas gaida malejiņas. 3.

Kas grib tīra ūdentiņa,
Lai smeļ akas dibinā;

Kas grib jaunas līgaviņas,

Lai ņem bērnu šūpolī. 1931.

Klausaiteesi, jaunipuiši,
Es jums došu padomiņu:
Kas grib salda alutiņa,
Lai mērc meežus ūdenī;

Kas grib jaunu līgaviņu,
Lai jem bērnu no šūpuļa. 2.

Lūko mani, tautu dēls,

Kamēr maza meitenite;

Augšu leela, tapšu gudra,

Tad tu mani nedabūsi. 1933.

Rītu, rītu, ne šodeen,

Būs tautām malejiņa :
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Rokas veen vicināja

šūpulī gulēdama. 1935.

šūpo mani, māmuļite,

Sudrabiņa šūpulī;
Kad es augšu, tad es būšu

Sudrabkaļa līgaviņa. 1936.

Šūpo mani, māmuļiņa

Sidrabiņa šūpulī:
Lai es augu teeva, gara,

Bandineeka līgaviņa. 1.

Šūpo mani māmuļiņa,

Sudrabiņa šūpulē,
Lai es augu balta meita,

Bajāram līgaviņa. 2.

Šūpo mani, māmuļiņa,

Leepu koku šūpulē:

Lai es augu gara meita,

Amatneeka līgaviņa. 3.

šūpo mani, māmuļiņa,
Vizulišu šūpulī;
Nāks tautiņas, dos naudiņu,
Ņems ar visu šūpuliti. 1937.

Līdz zemei šūpols līka,
Mātei meitu šūpojot;
Līdz zemei tautu dēls

Māmiņai klanijās. 1938.

Šūpo, egle, to cauniti,
Tur būs mana cepurite;

Auklē, māte, to meitiņu,
Ta būs mana līgaviņa 1941.

Peeci, seši tēva dēli

Gaida mani uzaugam;
Veenam būšu, ne viseem,

Pa Laimites vēlējumu. 1946.

h) Kas vecakeem vairak pa prātam, dēli, vaj
meitas?

—
Tēvam dēli, mātei meitas1 ).

Labāk dēli arajiņi,
Ne kā meitas malejiņas :
Dēli ara, dēli sēja,
Būs vedeklas malejiņas. 1949

') Kad krusta bērns dēls, tad dēlam dod preekšroku, kad meita, — meitai.

Sk. Latv. d.
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Ai, dēliņi, ai, dēliņi,
Manas uguns kūrejiņi;
Meitas manas raganiņas,
Manas varas vilcejiņas. 1950,2.

Ko kokeem lapas dara ?

Zemi veen trūdinaja;

Ko mātei meitas dara?

Sirdi veenēdināja. 1951.

Raudādama māmuļite
Meitai kāra šūpuliti;

Dēlam kāra dzeedadama,

Zinaj' maizes devejiņu. 1953.

Audzin'. māte, meitas veen,

Met' dēliņus ūdenī':

Meitas tavas malejiņas,
Dēli kara gājejiņi. 1955.

Auklē, māte, meitas veen,

Met' dēliņus ūdenī:

No meitiņas mīļi vārdi,
No dēliņa kara vīrs. 1.

Audzin', māte, meitas veen,

Sveed dēliņu ūdenī:

Augs dēliņis, būs sirdēsti,

Būs tev gaužas asariņas. 1958.

Auklē māte peeci dēli,

Auklē peecas cirvja peetes;
Auklē māte peecas meitas,

Auklē peeci mīļi vārdi. 1959

Nebēdāji, māmuļiņa,
Meitas veeni lolodama:

Tu līgosi znotiņosi,
Kā bitite ābolāji. 1960.

Dzeedadama māmuļiņa
Dēlam kāra šūpoliti;
Raudādama maizes prasa

No dēliņa līgaviņas. 1964.

Tēvam dēli, tēvam dēli,
Tēvam bēri kumeliņi;
Mātei meitas, mātei meitas,
Mātei govis vabaliņas. 1966.

Turi, tēvis, ceļa zirgus,
Turi ceļa gājejiņus;
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Turi, māte, nītes, šķeetus.1 )
Turi sagšu audejiņas. 1967.

Tēvam dēli, tēvam dēli,
Tēvs staigāja atspeedees;
Mātei meitas, mātei meitas,
Māte gāja sašļukuse. 1968.

Tēvam bija peeci dēli, —

Peecas rungas sētmalē;
Mātei bija peecas meitas, —

Peeci simti mīļu vārdu. 1970.

i) Meitu mātei rūpes un grūtumi, svešai (dēlu)
mātei veeglas deenas.

Es savai māmiņai

Deenu, nakti ļaundariju:
Nakti roku nogulēju,
Deenu ceļus nosēdēju 1973.

Mīļi mani māt' auklēja,
Pee mutites dalikdama;

Zin Deeviņš, kam es būšu

Veeglas deenas devejiņa. 1976.

Mīļi māte man' auklēja,

Mīļi kāra šūpoliti;
Aiz ta mīļa auklējuma

Veeglas deenas neredzēs. 1977.

Auklē māte, šūpo māte,

Veeglas deenas gribēdama:
Kad peekusa kājas, rokas, —

Ta bij tava veegla deena.

Maksā, Deevis, māmiņai,

Es māmiņai nemaksāju;

Es māmiņai nemaksāju;

Veenas naktis šūpojumu. 1972.

Tik manai māmiņai
Kā šūpoļa kārumiņš,

Uzaugdama kungos gāju,

Uzaugusi tautiņās. 1979.

Augtin augu es, māmiņa,

Aug tevim veegla deena; —

Tai mātei veegla deena,

Kas dēliņus audzināja. 1980.

') Oriģinālā „nīšu šķeetes" ir misēklis.
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šūpo māte, auklē māte

Veeglas deenas gribēdama;
Svešai mātei veegla deena,

Ne šūpojse, ne auklejse. 1981.

šūpo māte, auklē māte,

Nebūs mana mūža māte;

Ta būs mana mūža māte,

Kas dēliņu auklejuse. 1982.

Meita mana, meita mana,

Kad gulēja šūpulī;
Kad tautām roku sneedza,
Nava vairs mana meita. 1983.

Tā šūpoju, tā auklēju,
Kā tās citas māmuliņas;
Nava manim veeglas deenas,

Kā citām māmiņām. 1984.

j) Vecakeem rūpes par bērnu apgādi, sevišķi
mātei par meitas pūru.

Domas bija tam tēvam,

Kam aug meitas, kam aug dēli:

Kapli kalt, dzeņu vīt,

Kriju plēst, pūru šūt. 1985.

Bēdas, bēdas tai mātei,
Kam aug meitas, kam aug dēli:
Meitas prasa pilnu pūru,

Dēli leelu novadu 1 ). 1986.

Laime, Laime, māte, māte,

Abas divas domājat:

Veena domā auklēdama,

Otra veetu taisidama. 1987.

Dzīvodama māmuļiņa,

Bez padomanedzīvo:

Leec meitiņu šūpulī,
Villainites pūriņā. 1988.

Dzīparot, madarot,

Negulēt tai mātei:

Veena meita šūpulī,
Otra ļaužu valodās. 1989.

Bites dēļ dravineeki

Garu dzeini ritināja;

*) Veenīgi pareizi būtu: novadiņu.
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Meitas dēļ māmuļite
Garus auda audeklišus. 1990.

Divi bija, divi bija,
Kas meedziņa negulēja:
Veena bija sila bite,
Otra meitu'māmuļiņa;
Sila bite zeedus lasa,

Meitu māte pūru dara. 1991,4.

Divi divi, kas tee divi,
Kas meedziņa negulēja?

Bite meega negulēja,

Otra, meitu māmuļiņa;
Bite nesa saldu medu,

Meitu māte pūru loka. 5.

Bēda, bēda, tev, māmiņa,

Vaj es miru, vaj dzīvoju :
Kad nomiru, gauži raudi,

Kad dzīvoju, daudz vajag. 1992.

Māmuļite bēdājās,
Meitas veen lolodama;

Nebēdā, māmuļiņa,
Meitu laime gan bagāta. 1993.

Guli meegu, māmuļiņa,
Tu par mani nebēdā:

Pati savu augumiņu
Kā puķiti darināju. 1994.

Guli, meegu, māmuļite,
Ko par mani bēdajees?

Meitiņ' biju, ne puisitis,
Pate pūru peedariju. 1996.

Guli meega, māmuļiņa,
Ko par mani bēdajees?

Puisits biju, ne meitiņa,

Man pūriņa nevajaga;

Man vaig' asa zobentiņa,
Stalta bēra kumeliņa. 1997, 5.

Manis dēļ, māmuļiņa,

Rītā agri necelees:
Puisits biju, ne meitiņa,
Man pūriņa nevajaga;

Peešu, seglu man vajaga,

Dancotajā kumeliņa. 6.
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k) Māte, mazus bērnus kopjot, redz grūtumus,
kas tēvam mazak.

Kas kaitēja ozolam ?

Kā tas krita, tā gulēja;
I leepiņatā gulētu,
Pazarites negulēja. 1999.

Dod, Deeviņu, jautru (jaustru) meegu

Maza bērna māmiņai;
Nakti nāca mīļa Māra

Mazu bērnu kaitināt. 2000.

Sargi, Deevis, vairi, Deevis,
Maza bērna māmuļiti:
Es redzēju mellu odzi

Padebesī zvērojam. 2002.

Kas tam deva salapot,
Pūra malas bērziņam?
Kas tai deva veeglu deenu,

Sīku bērnu māmiņai? 2003.

Pusrītiņa saule leca,

Pusvakarā noreeteja;
Mazu bērnu māmuļiņa

Pusmedziņu veen gulēja. 2006.

Pate māte līksti leeca,
Pate kāra šūpuliti;
Kad izaugu diža meita,

Tēvs tautām vēlētājs. 2007.

17. Pēdejā krustibu deena; krustibu beigas un
atvadas.

a) Dzer, uz krustbērna veselibu un augšanu.

Šodeen dzēru, vakar dzēru

Maza bērna godiņā,

Dod, Dccvi, veselibu

Mazajami bērniņam! 2009.

Dod, Deeviņ, veselibu

Mazā bērna māmiņai!
Mēs ēdām, mēs dzērām

Mazā bērna godiņā. 1.

Man nebija šaī ceemā

Ne vārtiņu vērejiņa;
Deevs man deva krusta bērnu,
Xv būs vārtu vērejiņš. 2012.
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Kad pārgāju no baznicas,

Eetin' māte cisiņā;

Pa trīs gadi eeraudziju

Pādi vārtus atceļam. 2013.

Pa gadu atnācu pāditi raudzit;

Atronu pāditi skaidiņas lasot. 2014.

Nāc šurp, pādite, še kukulitis!

Pādei kukulis, auklim rīksta. 4.

Krusta māte alu dzēra,

Dzeramā, dzeramā.

Dzer par labu, ne par ļaunu,
Uz pādites veselibu.

Leec krūziti pee mutites,

Lai tas alus eekšā tek.

Apgāž, apgāž, satek, satek!
Tek upe caur namu, caur istabiņu:
Tā tek meeži, rudzi, tēviņa klētī. 2015

Uzdzer, uzdzer! Satek, satek!

Jauna meita alu dzēra,

Dzeramā, dzeramā;
Ne par ļaunu, bet par labu,
Uz pādites veselibu. 1.

Tek upe caur namu, caur istabiņu:
Tā tek meeži, rudzi, pādites klētī. 2.

b) Veeseem atgādina, ka laiks šķirtees.

Nu jūs, kūmiņās, ēdušas, dzērušas

Nu cita mājā darbiņusti'ādāt.

Vēl rītu, parītu būs ko sukāt:

Zobos gaļa, ķešās rauši,
Pudelē brandavīns. 2016.

Kūma mani projām raida,
Saka mucu netekam;
Pati eešu kambarī,
Kūmas mucu apraudzīt. —

Tek muciņa ziņģedama,

Vēl es dzeršu dzeedadama. 2017.

Kūma, mani sētā raida,
Sak' muciņu netekam;

Muca tek dzeedadama,

Čuru, čuru, tērērē! 2020.

Eešu, eešu taisiteesa,

Eešu mucu apraudzita:
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Tek muciņa līgodama,
Vēl es dzēršu rītu deenu;

Tek muciņa tiru taru,

Tas es eešu taisiteesa. 2021.

Māsiņ' mani projām raida,

Nedod man kukuliti.

Nu es eešu šņaukādama
Pa viseem atmateem. 2022.

c) Veesi svētī dzīru un atvadās.

Eesim, kūmas, mēs projām,

Vilksim bērzu istabā:

Lai izauga mūs' pādite
Zemes bērza kuplumiņu. 2023.

Pildi, Deevis, to veetiņu,
Kur ēdēm, kur dzērēm;
Kā peepildi straujas upes,

Kā dziļos ezeriņus. 2024.

Svēti, Deeviņ, to veetiņu,
Kur ēdām, kur dzērām;

Audzē, Deeviņ, divi vārpas

Vena salma galiņā. 2025.

Ar Deeviņu sanācām,

Ar Deeviņu aizeesim;
Ar Deeviņu lai paleek

šī krustibu istabiņa. 2026.

Tu, māsiņ, sētas meita,
Auklē manu krista bērnu ;

pee baznicas tikušās,
Došu seera gabaliņu.

~Pašūpoju, pa-aukleju,
Kuru mazu eeraudziju;
Ko bij man nešūpot

Visi mani krista bērni." 2027, 1.

Es tev lūdzu, sētas Made,

Auklē manu krustdēliņu;

Kad krogā tiksimees,

Došu glāzi brandaviņa. 2027.

Ai, kājiņas, ai, kājiņas,
Nu pa ceļu, nu pa ceļu!
Nu saulite taī veetā,

Kur vakar sanācām. 2028.



441

d) Pavada beidzot vecmāti.

Vecā māt', vecā māt',
Nestāv' ilgi šaī ceemā;

Pin vīzites, aun kājiņas,

Ej citā ceemiņā. 2029.

Jūdz, tauteet, sirmu zirgu,

Palaid savuveco māti; —

Linu krekli, ceļu (?) josta,

Brandavīna butelite. 2030.

Glabāsim veco māti

Līdz citai reizītei;

Nedosam brandavīna,
Lai ta drīz nenomira. 2031.

Ei, komiņi, ci, komiņi,

Godajeet vecu māti:

Noveduši, peeseeneet

Pee leelā skudru pūļa. 2032.

Nogrūdām vecu māti

No kalniņa lejiņā;
Kad atkal vajadzēs,
Tad vilksim kalniņā. 2033.

VI. Atšķiribas.

Protu, protu, redzu, redzu,
Nu šķirs mani māmuļiņa:

Cepin' maizi, dara alu,

Aicin' veesus šķiribās. 2034.

Vakar vista cāļus šķīra,
Šodeen mani māmuliņa;

Cāļi tek pulciņā,
Kur māmiņa es tecešu ? 2036.

Div' reizītes mani šķīra

Māmuļite mūžiņā:

Veenu šķīra sīku mazu,

Otru leelu izaugušu. 2037.

Šķīra mani māmuļiņa,

Pagalami neatšķīra;
Tad atšķīra pagalami,
Kad eedeve tautiņām. 203*5.

Es ciriša noraudāju
Pee zemites leegdamās:
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Cirits mani izaudzēja

Leelu meitu malejiņu. 2039,

Pēc pupiņa noraudāju
Līdz zemiti leegdamees:

Pupiņš mani audzināja
Leelu vīru kā ozolu 1). 1.

Cirits mani izaudzēja
Leelu meitu malejiņu;
Cirits kult, cirits malt,

Cirits līdzi druviņā. 2040.

Kūma, kūma, mazgā kat'u.

Man miltiņi kulītē:

Lai es savu krustu bērnu

Reezu putru ēdināju. 2041.

Kūma, kūma, mazgā katlu,

Man miltiņi kabatā.

Kūma katlu izmazgajse, —

Man miltiņi izbiruši. 2042.

Līcit man div' ciseņis,

Trešu bārzu pagaleit:

Lai es var' šu naksneņu

Be māmeņes porgulet. 2043.

Še esam izgājuši jo interesantu tautas grāmatu cauri, kura sastāv

no sešām daļām, trīsdesmit peecām nodaļām un peecdesmit apakšno-

daļām. To var saukt par senlatveešu etiķu; jo tanī eet visvairāk runa

par rakstureem eerašām, tikumeem, tiklību, (dc finibus malo-

rum et bonorum) par ļauna un laba lēmumu un par peenākumeem (dc

officiis). Visos rīkojumos še veenmēr skatijās uz tam,kāpanāktulabu

un novērstu ļaunu, panāktu summum bonum. Ka pee tam stingri ska-

tijās uz pareizu izdarijumu un izdaritaju labu tikumu, to izlasām ari

pee P. Einhorna, kur viņš raksta: Es haben viel einfāltige Leute hie

eine bose und aberglāubige meinunge: Das dieselben, so bisvveilen

von sinnen kommen, wie denn auch die Noctambulones so des Nachts

im Schlaffe herumb gehen, auf die Gemācher steigen, oder sonst im

Schlaffe schreven, ruffen, und reden etc. nicht recht getauffet sein.

VVelches ihrer meinunge nach daher kommen soli, dass der Prediger

soda getauffet die Tauffe nicht recht administriret and verrichtet,

oder sonst eines bosen Lebens und Wandels gevvesen. Oder dass die

*) Varoņteikā „Stiprājs" māte zīda savu dēlu divdesmit gadus līdz tas paleek
tik stiprs, ka ar veenu cirvja cirteenu nocērt resnu ozolu. Sk. Needr. Vidv.
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Pathenso zu Gefattern gestandenentweder nicht recht geglāubet, oder

sonst ein boses Leben gefiihretl)-

šeem veenteesigeem ļaudim (einfaltige Leute) nebūt tik ļaunas

un māņticigas domas nebija. Viņi turējās tik pee vecum vecās morāles:

Kāds-koks, tādi augļi; kāds cilvēks, tādi darbi. Par latveešu māņeem
zem virsraksta ~Latveešu māņu kopējs raksturs" Kr. Barons sneedz

šādu apcerējumu. ~Tautas dzeesmās pašās atrodam, samērā, maz

māņu, un no tumšeem, neglīteem māņeemt. dzeesmas gluži atturas.

Sīkakee māņi, simpatetiski līdzekļi, pareģojumi un dažādas pa-

rašas, ko tautas dzīvē un t. dzeesmās sastopam, pamatojās pa leelakai

daļai uz cilvēka un viņa dzīves salīdzinājumu ar citeem radijumeem

un to dzīvi dabā, un uz labeem vaj ļauneem, patīkameem vaj preti-

geem eespaideem, vaj tikai eedomās uz cilvēku dara. Peemēram,

ņemsim ozolu un leepu. Nebūt nebrīnamees, ka latveeši ar labpatik-
šanu un godbijibu skatijās uz resno, stipro, ceeto, zaļoksni ozolu, kādi

sevišķi senlaikosßaltijāvētrām spītēja; jeb ari uz kuplo, daiļo smaršigi
zeedošo leepu. Atrodam ari gluži dabiski, ka tee pirmējo, ozolu, izre-

dzēja par stingrās, kreetnās vīrišķibas, otro, leepu, par daiļās seeviš-

ķibas simbolu. Vīru slavēja, sacidami: vīrs kā ozols, stiprs kā ozols!

seevu: kupla, daiļa, kā leepa! Puiša bērnam (? puisēnam) novēlēja

uzaugt kā ozolam, meitai, kā leepai. Tautas dzejā šādi dabiski salī-

dzinājumi,šādas dzejiskas gleznas vīreešu un seeveešu apzīmējumam

atkārtojas daudz un dažādi, un ari izglītotai pasaulei tee nav nekādi

svešee. Bet ar dabisko bildi veenne ikreiz peetika; ar ozola vaiņagu

pušķoja un godāja turigo laipno nama tēvu, ozolu tam uzcēla un ee-

stādija pagalmā par labu zīmi. Eesākumā tikai par redzamu zīmi lee-

totais ozols eeguva pastāvigi, stereotipiski atkārtotos atgadijumos un

ceremonijās ar laiku sevišķu svētu nozīmi un pārdabisku eespēju: tas

palika par simbolisku līdzekli, ar kura palīdzibu cerēja nākamu lab-

klājibu eemantot. Tā jaunpeedzimušam dēlam mazgājamo ūdeni sil-

dot, vaj pirti kurinot, ņēma vismaz kādu daļu ozola, meitai leepas

malkas; pirtsslotā puikam eesēja kādu ozola, meitai leepas zariņu;
krusttēvs krustdēlam labprāt cirta ozola līksti etc.

Tāpat katra cita leeta, lai ari ikdeenišķā džīvē tai nebūtu nekā-

das īpašas nozīmes, varēja īpašos svarigos dzīves brīžos, pēc kautkādas

salīdzināmas īpašibas nozīmigi izleetota, eegūt pārdabisku eespaidu

jeb eespēju uz cilvēku un viņa nākamibu. Cirvis, vaj velējamā vāle,

ko gultas cisās eelika, palīdzēja dzemdinat dēlu, vaj meitu; vīreešu,

vaj seeveešu krekls, kurā jaunpeedzimušo eetina, bij līdzeklis, lai uz-

audzis drīz precās; sāls graudu un naudu meta pirmā mazgājamā

') Wiederlegunge der Abgotterev, 84. 1. p.
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ūdenī, lai bērns spirgts un bagāts; pee kristibas vedot peetina bērnam

maizi, naudu un citas mantas klāt, lai tam turiga dzīve v. t. t., v. t. t.

Šādus un līdzigus simpatetiskus eespaidus panāca ari ar darbeem

un domām. Sacerēja daždažādu nozīmigu rīkošanos gan ar pašu bēr-

niņu, gan savrūp bez ta, p. p., bērnu pirmoreiz mazgājot, vaj ari

baznicā kristot peesauca jeb eedomajās dažādus darbus, lai bērns iz-

veicigs visos darbos; nokristitam bērniņam steidza atraisit vaļā kājas,
lai drīz staigā; krustibās darija visu steigšus, lai bērns mudigs un

sparīgs darbos; pādi dancinot cēla augstu rokas etc, krustibās dzīvoja

jautri, līgsmi, dzeedaja un deja un dancināja pādi, lai bērnam laimigs,

preecigs mūžs. Vispār bērna vecakeem un kūmām ja-eevēro gods

un peeklājiba domās, vārdos, darbos, apģērbā.

Gadijās šādos brīžos ari bez cilvēka gribas un peepalīdzibas da-

biski notikumi, pate daba, jeb kāda augstāka vara caur dabu, deva

zīmes par cilvēka gaidāmo likteni, vajadzēja šīs zīmes tikai pareizi

iztulkot pēc jau parastām līdzībām. Tā cēlās zīlēšana un pareģošana.

Bērns, p. p., peedzima nakti, vaj deenu, veenā vaj otrā nedēļas deenā,

jaunā vaj vecā mēnesī, rudeni vaj pavasari; raugu-maize ne-izdevās;

bērns, kristot, brēc, vaj guļ, vaj nomodā meerigi skatās; krustibu deenā,

sevišķi ceļā no baznicas uz mājām, līst leetus v. t. t. Visos tādos no-

tikumos atrada kautkādu nozīmigu līdzibu ar cilvēka meesas un gara

īpašibām un viņa nozīmigu līdzibu ar cilvēka meesas un gara īpašī-
bām un viņa nākamās dzīves gaitu, šos ne-atkarigus ārigus apstākļus

pēc parasteem paraugeem iztulkojot, pareģoja bērna mūžu.

Še, peemēram, peeminejāmtikai dažus retus māņus, kas atteecas

uz radibām un krustibām. Līdzigi māņi pavadija cilvēku cauru mūžu.

Katrā brīdī tam bij jazin un jāprot, ko darit, kā izturetees, lai labu

panāktu un ļaunu izbēgtu. Taču tik grūtašī māksla ari nebij, kā mums

tagad šķeetās. Lai gan māņu bija milzum daudz, tomēr viseem īsti

tautiskeem māņeem gluži veenads, augšā apzīmēts, uz parastām lī-

dzibām dibināts raksturs, ar ko katrs jau no bērnu deenām eepazinās

un apradās. Bez tam ikdeenišķā dzīvē māņus ne visai eevēroja un

ceenija, teem tad bija drīzāk tikai parunu nozīme; sevišķu spēku tee

eeguva nopeetnos dzīves brīžos, dzīves pārmaiņās, īpašās deenās, svēt-

kos, godos.

Bez vispār viseem pazīstameem māņeem daža gudra vecenite le-

pojās ar leelaku krājumu līdzigu māņu, sevišķi ar pareģošanu un

dzeedešanas līdzekļeem, ko, taisnibu sakot, nebij grūti pēc pazīsta-

meem paraugeem ari no jauna sacerēt, šādi, kā redzams, jaunāki

māņi, p. p., sekošee: auna deenā dzimis bērns būšot ne-izveicigs, jum-

pravas d. smuks, lauvas d. stiprs, skarpja d. sirdigs, ķildigs, vēža d«

nešķirmigs darbos un dzīvē v. 1.1. Jeb: jaunpeedzimušambērnam ja-
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uzleek grāmatas lapa uz galvu, lai tas aug gudrs. Tāpat dažādi māņi,
ko ar kristijamo ūdeni dzen, jeb kas ar kristišanas ceremoniju stāv

sakarā, skaidri peerāda, ka tee vēlākos laikos eeveesušees. Daudz no

šeem māņeem varēja nākt un pateesi ari no āreenes, sevišķi

bagātā mērā no mūsu līdzeemltneekeem vāceešeem. Latveeši, zināms,

vispirms un jo mīļāki uzņēma tādus, kam veenads raksturs ar pašu

māņeem, kādēļ savs un svešs dažu reiz grūti izšķirami. Bet atrodam

ari māņu līdzekļus citādas, svešādas dabas, svešādu eeskatu; tee allaž

ari izrādās par īsteem svešineekeem, eenācejeem. Tas sevišķi sakāms

no daudzeem dzeedešanas, pareģošanas un buršanas līdzekļeem.

Būtu gluži greizi spreests, ja šīs savas un svešās, vecās un jaunās

māņu druskas eeskatitum par latveešu vecās ticibas saturu. Iz

pašām krustibu dzeesmām, kas taču šinī ziņā mūsu labākās leecinee-

ces, gaiši noskārstams, ka tā dēvetee krustibu māņi ir tikai simboliskas

peedevas krustibu svinēšanā. Lai peemēram, palasamees, kādas dzee-

smās kūmeneeki dzeed, pādi dīdot, eešūpojot, daudzinot un tai visu

labu novēlot. Katrs savu vēlējumu, savu dāvanu eevada ar kādu no-

zīmigu līdzibu, ko ari pēc eespējas vaj nu tūlit izrāda darbos, vaj tei-

cās jau eepreekš izdarijis, p. p., pādi dancinot, cilā augstu rokas, lai

Dēkla, Laima ceļ pādi augstā, bagātā veetā v. t. t. šīs svinigās kru-

stibu parašas tāļak pētot, atrodam tām cēloni tautai vispār parastos

dzejiskos salīdzinājumos, dzejiskās gleznās, kas pašas atkal dibinās

uz vēl sirmakeem, pa leelakai daļai jay pārvareteem un atmesteem

panteistiskeem dabas uzskateem. par aplameem māņeem vecās para-

šas pārvērtās, kad vecās paganu ticibas kults jau sen bija sagruvis,

bet kristigā ticiba vēl nebij spējuse pilnigi un pēc sava īstenā satura

tautā nodibinatees 1).

Ka šinīs vispār tā sauktajās ~krustibu dzeesmās" uzejama leela

deevu paļāviba un dziļa ētikā, tas līdz šim nav bijis ne pazīstams,

nele peeteekoši izcelts. Ja pētijam un pamatigi apskatamees, tad ee-

raugam tanīs vēl jo gaišas pēdas no senlatveešu reliģijas. It īpaši tā-

dos brīžos, kad leetas grozās ap dzīvibu un nāvi, kad neveens cil-

vēks vairs nevar līdzēt, tad tikpat senatnē, kā tagad peesauca dee-

vibas un Deevu. iTā vistīm grūtneecibā un radibās —it sevišķi pē-

dējā gadijumā — peesauca, tencināja Deevu Deeviņu, mīļo Deeviņu,

Laimu, Dēklu tā, ka še it branga veco latveešu dogmatika saskatāma.

Tā svētitā līgaviņa ~Laimas pirtiņā" ee-eedama met, zeedo Laimiņai

zelta zeedu; zelta gredzentiņu, zelta gabaliņu, zelta naudu, ari

vara zeedu, vara gredzentiņu, sacidama: ~Ņem, Laimiņa, zelta zee-

du, Neņem manu dvēseliti"; jeb: „Neņem bērna augumiņu; Vado

manu augumiņu". No pirts izeedama viņa zeedo Mārai ~Dzīparotu

') Sk. Latvju dainu 1. sējumu, Jelgavā 1894. 196., 197. un 198. 1. p.
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preevitiņu. Ņem par zeedu, mīļa Māra, Pirmo pādes dāvaniņu". Vi-

ņa zeedo Laimiņai radibām leelcekuļu vistu un krustibām siveniņu.

Viņa ari taisni vaicā ~mīļu Māru: Kādu velšu tu gribēji? Vaj aitiņu

sprogainiti? Vaj vistiņu cekuliti?" un zeedo tad uz mīļas Māras pa-

domu (~Ņem vistiņu cekuliti, Lai palika sprogaitiņa Pāditei puško-

tees"), tā radibām, kā ari pirtižām vistiņu jeb leelcekuļu vistu ~savai

Laimiņai" — Māriņai —, par pateicibu, ka ta viņai palīdzejuse ~Grūt-

ajās deeniņās". Te nu sastopam ari vēl uzglabājušos senlatveešu Lai-

miņas kultu, kas katoļu laikā —kā jau aizrādits — saveenots ar

Māras kultu, bet tā, ka no pēdējā še vēl nav nekas vairāk kā tik

Māras vārds. Viss cits ir vēl pilnigi senlatveešu, kā ~zeeds" un ~velt-

es,, kuru veetā nav vēl pat ne vārds ~upurs" eeveesees.

Tāpat deešana, lekšana peeder pee sena reliģioza kulta. Tā

kūmu deija ar simbolisku nozīmi un pādes daudzināšanu uz paklātas

~raibites" aizrāda uz sena kulta aktu. Un pantiņš ~Lec, Deevis, pa-

preekšu ar mīlu Māru, Es lekšu pakaļ ar savu pādi" un visnotaļ svinigā

pādes dīdišana mani neviļus atgādina pee ķēniņa Dāvida deešanas ap

derības šķirstu un pee jaunekļu un jaunavu reliģiozas deijas, ko vēl

tagad zināmos svētkos Spānijā uzved baznicā altāra preekšā.

Ari tas, ka pāditi dīdot rokas augstu cilina, ir reliģioza kulta

akts un nozīmē to pašu, ko Mozus roku pacelšana, izraēļa bērneem

cīnotees ar saveem eenaidneekeem. Kad viņš rokas nolaida, tad uz-

varēja eenaidneeki; bet ka6! rokas pacēla augstu, tad uzvarēja iz-

raēļa bērni. Tāpat ari pee svētišanas ceļ garidzneeki rokas augstu;

jo svētiba nāk no augšas, no gaismas tēva. Tā tad ~Es, pāditi dīdida-

ma, Augsti rokas cilinaju : Lai cilina Dekle, Laima Bagatosi ļautiņos".

Ja nu apskatamees pēc specifiski kristigā šajās „radibu, krustibu

un kūmu dzeesmās", tad no ta, ar senlatvisko salīdzinot, tajās uz-

ejam ļoti maz. Tik veenreiz minēts „Deevs... debess tēvs", kas droši

ir kristigo Deevs; bet jau peem. tādās vārsmās, kā: ~Ja Deevs dos,

Laime liks", ~Jāj Deeviņis, brauc Laimiņa", ~Deevs to zina, mīļa Lai-

ma", var veenigi būt domāts senlatveešu ~Deevs", ~Deeviņš", ~mīļais

Deeviņš", kamēr vārsmā ~Deevs to zina, debess tēvs" ir bez šaubām

zīmēts ~Deevs Tēvs", ~debesu Tēvs", kā to Kristus, Viņa veenpeedzi-
mušais dēls, rādijis un sludinājis, kā savu un mūsu Deevu un Tēvu.

Tāpat ari Jēzus Kristus nāk preekšā tik veenā īsā dzeesmiņā, kura

skan:

Guli, mana pādite,
Ar Jezu Kristu,

šodeen ļaunam

Atsaciju. 1409.
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Bet no svētā Gara, kuru Kristus sūtijis, nav ne pušplēsta vār-

diņa; no trīsveenigā Deeva tāpat. Ir tikai veen vēl ruha veenā dzee-

smā no trim enģeļeem, kā :
Guli klusa, man' pādite,
Nu tev neeka nekaitēs:

šodeen tevi baznicā

Trīs eņģeļi sumināja,
Trīs eņģeļi sumināja,

Baznickunga grāmatā. 1408.

Vaj zem teem būtu saprotama trīsveeniba, kuras vārdā bērniņš
kristits? Tas te nu ir ari viss no kristigās dogmatikas. Māra, mīļā
Māra, kura veenigi ar savu reizām peesprausto epitetonu ~svētā" un

savu vārdu no Laimas atšķiras, peeņēmuse citādi pilnigi šīs raksturu

un darba lauku. Tas noticis caur tam, ka ta etiķa, kas izpaužas lat-

veešu tautas dzejā, nekur nerunā preti kristīgai ētikai, bet pilnigi ar

šo saskan, kā to savā laikā mācitajs Būttners, veens no pirmajeem lat-

veešu ~ļaužu ziņģu" krājejeem unpazinejeem, leecinajis. Senlatveešu

etiķa nedibinās uz atreebibu, bet uz izlīdzibu. Ta izskan starp citu

ari taī dzeesmiņā:

Ļaudis man kapu raka,
Man kapā rozes auga;

Es kapā gulēdama,
Rozes pinu vainagā.

Senlatveešu reliģiozais uzskats atšķiras no kristigā visvairāk tik

caur savu daudzdeevibu, kura ari še parādās vēl eevērojamā vairumā.

Bez jau agrāk peevestām deevibam šinīs dzeesmās vēl minētas māmi-

ņas, Laimiņas, kā: Zemes māte, Veļu māte, Laimas pretneece Nelai-

me, Trīs Laimiņas, Svētās meitas un čampa.
Tauteetis visai lūdz Zemes māti „Rokā maku turēdams", solidams

tai „simtu dālderišu", lai atlaiž ta līgaviņas augumiņu. Nelaime aun

kājas un dzīrās grūtneeci panākt, šī lūdz Laimu, tai tecēt līdz basām

kājām. Svētitā seeviņa nonākuse laimigi pirtiņā. ~Trīs Laimiņas aiz-

durvē. Veena saka: eet eekšā ! Otra saka : ne-eetvis! Trešā saka:

eet eekšā, ~vārdot seevas augumiņu". Dzemdēšana nav bijuse laimiga.

Seeviņa saka vīram: ~Leec, vīriņ, cepuriti Bērza celma galiņā : Deevs

tev deva, Deevs atņēma Cepurites valkātāju. Laima preeku parādija,

Veļu māte žēlabiņas: Laima kāra šūpoliti, Veļu māte noraisija". Nu

Laime sēd kalnā raudādama, Nelaime lejā, smaididama. Te tautas

meitiņa nu ķērās pee teurģiska līdzekļa, saukdama: ~Ņem', tētiņ,

akmentiņu, Sveed Nelaimei mugurā. Lai Laimite izsmējās, Lai Nelai-

me izraudās..." ~Kalna galā Dēkle raud, Birst asaras lejiņā: Lejā dzi-

ma zeltainite,Kas vaiņagu kājām mis."
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It kā par Laimiņu kalponēm izrādās likteņa vērpējas Svētās mei-

tas, kuras likteņa pavedeenu šķeterē.

Svētās meitas, ne māsiņas,
Ko tik agri šķeterējat?

—
Tev Deeviņis brāli deva,

Tam mūžiņu nolēmām;

Aptinām linu dzijas

Aptinām linu dzijas

Krustsķērsām rociņai,
Nolēmām cilinat

Spožu kara zobentiņu,

Spožu kara zobentiņu,
Tēvu zemi apsargāt. 1226.

Veenai no šīm likteņa šķeterētajām ir rasi vāi'dā čampa, kura

nāk ar Laimu, Māru krustibās; bet ne-eelūgta; par kam ta tad pee

krusta bērna atreebjas, nolemdama tam nešķiribu. Tamdēļ tad kru-

sta bērns sūdzās:

Kam, māmiņa, ne-eelūdzi

Čampu mīļi kūmibās ?

Pate nāca ne-eelūgta,
Man nolēma nešķiribu. 1446.

Ta sastopama ari reetumu Europas literatūrās, peem. pee vāceem

die bose Fee.

Jo interesanti ir tas, ka sevišķi ~arajiņš" top augsti cildināts.

Pate Laime nestam zelta ārklu ; tādā veidā jaunpeedzimušā nākamo

nodarbošanos augstā godā celdama. Un māsiņa gaida uzaugam leelus

bāleliņus, kas ~Ar krūtīm kalnus stūma, Rokās nesa ozoliņu". Va-

loda ir jo dzejiska, gleznaina un līdzibu pilna. Saule sūta vēsti; zī-

lite nes vēsti; ar balodi ziņu sūta: ~Jauni radi bāliņos..." „Upite te-

cēja, zeediņi bira; Nāk mana tēvmāsa ar kukuliti". Nāk krustmāte,

tai ~Zelta kronis galviņā, Zelta roze rociņā". Jeb ta nāk: ~Kā eeviņa

zeededama, Kā saulite mirdzēdama". Cik jauki un leeliski top eeva-

dita kūmu deija: ~šķiratees rožu krūmi, Es ar pādi cauri eešu..." jeb :

..šķirateesi eevaskrūmi, Nesejiņa cauri gāja..." Jeb : ~šķiratees, sveši

ļaudis, Abej' pušu istabāi! Kupla leepa deetu ees Ar visām pazarēm",

jeb ~Ozoliņš dancot gāja Ar visām bititēm". Cik dzejiskas, mīklainas

.ir tādas dzeesmiņas, kā:

Pilna Laimas istabiņa
Sīku mazu šūpulišu;
Kad to veenu kustināja,
Tad tee visi līgojās. 1872.
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Cik skaistas vizijas, paredzēs un cik jauki caur tām izpaužas au-

dējas.cilinašana pantiņos, kā peemēram:

Es redzēju zelta stelles

Daugavā līgojam;

Sit, vilniti, maliņā,

: Te būs daiļa audejiņa. 1920, 2.

Jeb : Trīs zeltitas šautuvites

Uz jūriņas līgojās;

Metat, viļņi, maliņāi,
Te ir labas audejiņas. 3.

Pēdigi cik graznas līdzibas peem. sneedz sekošas dzeesmiņas:
Audz augdama, zeedu pļava,
Tevi gaida pļāvejiņi;
Audz augdama, brāļu māsa,

Tautas gaida uzaugam.

Zeedi, maģā ābelite,

Vasariņa zeedus gaida;

Audz, maģaja brāļa māsa,

Tautas gaida malejiņas.
Kas grib tīra ūdentiņa,
Lai sr;ieļ akas dibinā;

Kas grib jaunas līgaviņas,
Lai ņem bērnu šūpolīl ).

Mūsu krustibu dzeesmās ir visvairāk jeb caurmērā nopeetna sa-

tura ; tak netrūkst tanīs ari veseliga humora un mērenas zobgalibas.
Kas atteecas uz vārsmu mēru, tad pārsvarā ir trochaji un daktili pār-

maiņusveenā un taī pašā dzeesmā.Daktili sevišķi daiļi peederas deijas

pantiņos, •kā peem. „Kur kāju sper, tur zīle rit". Un pantmēra peede-

rigums visur meistarīgi un instinktīvi eevērots, pee kam par visu izple-
šas zināma dramatisma dvesma.

Audzinašanas un skolas apstākļi šai

laikmetā.

Senlatveešu dzeju, viņu garigus ražojumus pētidami un aplūko-

dami, varam pārleecinatees par eevērojamu izglītibu, ko viņi panā-

kuši. Tā ka skolu tādā veidā, kā tagad, tos laikos nebija, tad ceļas

jautājums, kādā ceļā viņi pee tās kultūras un augstās dzejas un mā-

cības tikuši, ko tagad apbrīnojam? Uz šo jautājumu mums jārauga
atbildēt. Mums jāsaka, ka skolu veetu zināmā ziņā it teicami izpildī-

ja vispirms tautas dzeesmas un dainas. Tās bija jo eevērojams un pla-
ši izleetots vehikels, līdzeklis bērnu audzināšanā, mācibā un izglītibā.

*) Kr. Barons pee tamlīdzīgām dzeesmām eevaicājās: „Vaj senāk Latveeši nav

arī jau bērnus izprecinājuši, jeb vismaz saderinājuši?" Sk. Latv. d. 1., 331. 1. p.
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~Dzeesmu darbiba", saka Kr.Bavons, ~šinī ziņā sākās no pašām

pirmām bērnu deenām, kad tās bērnu peeradinaja pee maigām, dai-

ļām aijašanas skaņām. Tālāk, auklējot, kopjot, ēdinot, ģērbjot māte

nepaceetigo bērnu laipni, mīligi klusināja un savaldija ar peederigām
dzeesmām. Dzeesmās pasneedza bērnam pirmās mācibas rātnibā un

tikumos un šādā bērneem peemērotā un veegli atminamā dzeesmiņu

un līdzibu veidā mācibas palika bērnam peemīligas un jo dziļi eespee-

dās bērna sirdī. Ja, peem., bērns negribēja dalit kādu gārdu kumosu

ar savu otru beedru, tad atgādinājatam jau agrāk kā pasaciņu teikto

dzeesmiņu:

Skopa, skopa vāverite,

Otras māsas nemeeloja;

Pūriņā sapelēja

Kodoliņu plācenits.

Un bērns sajuta, ka neklājas būt skopam, ka skopums ir nicināms ne-

tikums. Ja bērni savā starpā ķīvējās un teem peebilda:

Runci, runci, lādē plinti,

Peles bērni ķīvējās —

tee labprāt aprima. Ja bērns apmelojas, tad dzeesmiņa:

Zaķit, zaķit, baltļipit,

Tādu tavu melošanu:

Tev lūpiņas pārsprāgušas
Melu ziņas nēsājot —

to turpmāk no tam atturēja. Stūrgalvi un nepaklausigu peezoboja ar

dzeesmiņu:

Cilpu, cilpu zaķits lēca,

Negrib cirst līdumiņu.

—
Kaut tu manu ļipu cērt, •

Ne zariņa nepacelšu,

un ta darija uz bērnu leelaku eespaidu, ne kā bārdziba. Tūļu pastei-

dzināja drīzāk ar dzeesmiņu:
Vāverite malti gāja,
Seeku sūta druviņā

Samaiuse, izcepuse,
Panāk sesku celiņā,

v. t. t. Tādās dzeesmiņās pasneegtas mācibas bija bērnam peeņēmiga-
kas un līdzēja un laboja drīzāk, ne kā sausos vārdos dota pamāciba

un pārmāciba.
Tautas dzeesmās modināja, darbināja un attīstīja bērna prātu,

aizkustinādamas viņa ziņkāribu par katru leetu, kas bērnam nāca

preekšā, un pasneegdamastam eeceenitā pasaciņu veidā savu izskaidro-

jumu. Apdzeedamo preekšmetu nebija trūkums, jo bērns labprāt, par



451

visu interesējās, ko eerauga, un tautas bagātā dzeesmu pūrā ari ne-

trūka dzeesmu, kas no kura katra preekšmeta ko zināja pastāstit.

Latveešu bērnam turklāt bija plašāka svabadiba, plašāks aploks, nekā

istaba veen. No pašas mazeenes tas nereti pavadija māti viņas māju
un vēlaķ lauku darbos. Te bērnam bija daudz ko prasit un mātei va-

jadzēja viņa ziņkāribu apmeerinat lai tas būtu rātns un darbu neka-

vētu. Pa labai daļai še izlīdzēja mātei tautas dzeesmu pūrs. Un lai

pate dzeedašana māti pee darba neapgrūtinātu, tad daudz no bērnu

dzeesmām bija īpaši tādas, ko nedzeedaja, bet tikai ar savadu veen-

kāršu balsu locišanu ~skaitija". Bez mātes ari tēvs, vecakee brāļi un

māsas un citi peeauguši māju ļaudis, gan savos vaļas brīžos, gan zinā-

mos darbos, ņēma dalibupee šādas bērnu audzināšanas, caur ko tanī

nāca vairāk pārmaiņas un vispusibas.

Ne allaž leelajeem bija vaļas bērnus uzraudzit un ar teem rota-

ļatees. Steidzama darba laikā bērni nereti palika savā vaļā, jo bērnu

auklis jebuzraudzitajs bija tikai pāri gadu vecāks par pašeem uzrau-

gameem. še bērneem eemācitās dzeesmās un rotaļas nāca par labu

un palīdzēja laiku rātnāki pakavēt un no nedarbeem izsargatees.

Ilgi bērns nepalika svabads no nopeetnaka darba. Meitenēm

chīz bij jāpalīdz visos veeglakos seeveešu māju darbos, kur tās sāka

noklausitees leelu meitu dzeesmās, unpeesavinajās sev tādu stāvokli un

izturēšanos pret puišeem, kādu redzēja starp leelām meitām un pui-

šeem. Zēneem turpretim (retāki meitenēm)no septitā, astotā gadabija

ja-eet cūkganos, līdz kamēr tee varēja izpildit veeglakus vīreešu dar-

bus. Ganos tee paši mācijās novērot dažādu dzīvneeku dabu un dzīvi,

uz ko tos līdzšinējās bērnu pasaciņu un citas tautas dzeesmās par zvē-

reem vēl sevišķi uzvedināja. Pēdējo dzeesmu bija tautas dzejā sakrā-

jees leēls pulks; bet tās nebija naivās bērnu dzeesmās, tās bija ve-

cākam augumam peemērotas allegoriskas un satiriskas dzeesmās."

Par šo tālāko audzināšanas un mācibas pakāpi stāsta P. Einhorns

tā: "Wann nu die Kinder so grosz worden, dasz sie etvas thun oder

verrichten konnen, haben sie dieselben, weil sie von keiner Schule, le-

sen oder schreiben etwas gewust, alszbald zur Hauszhaltungund

VVirthschaft erzogen, und haben so wol Knaben als Māgdlein, ehe sie

zur andern Arbeit dūchtig gevvesen, des Viehes hūten mūssen. Her-

nach sind die Knaben zur Feld-Arbeit und dem Ackerbau, die Māgd-

lein aber zur Hauszhaltung,als mahlen, kochen, spinnen und anderer

Arbeit, sonderlich aber zum Leinwand un Wollentuch vvircken weil

sie unter sich keine Lem- oder Wollen- Weber gehabt, gehalten wor-

den. Die Mannspersonen haben auch neben dem Ackerbaw, besondere

Handvvercke gelernet, und zwar von sich selbst, wie sie denn auch

noch thun, und was zur Hauszhaltung und Wirthschaft von nothen
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selbst gemachet, als Wagen, Pfiige, Egen, und allerhand holtzenie

Gefasse, die haben sie so schon und zierlich gemachet, (wie noch heut

die Erfahrung bezeuget) dass sich auch die Teutschen darūber ver-

vvundert, und bekennen mūssen, dass sie, sonderlich die Gefasse so gut

gemachet, als die Teutschen Handwercker, die es vom Meister geler-

net, und drauff gevvandert. Denn es ist die Natio oder das Volck sehr

verschmitzt und verschlagen, also dass sie m diesem der Teutschen Na-

tion weit fiirgehet, wie ich mich hierinn, kiirtze halben, auff die Er-

fahrung berufe." 1)

Kā dzirdam, Einhorns atzīst tāpat kā Kohls latveešu tautas brī-

nišķīgās dāvanas un prašanas, ar kurām tee tālu pārspējot vācu nā-

ciju.

Pēdigi augstāko izglītibu latvju jaunatne eeguva zeemu pee

ugunskura un skalu uguns. Te bija viņas auditorijas, klausitavas, kul-

tai cēla preekšā teikas, pasakas, reciteja dainas; kur ta tādā veidā

noklausijās tautas, prozu un dzeju un mēģinājās prozas un saistošas

runas stilā. Te noturēja ari praktikas: uzdeva mīklas minēt, kur

bija izdeviba, mēģinatees domāšanā, prāta cilāšanā un asprātibā.

Bija ari zināmi privatissime, kur tee, kam sevišķa interese un īpašas

spējas, no veceem tēveem un mātēm peesavinajās pūšamus vārdus,

vārdošanu, zāļu, t. i. ārstneecibas stādu, pazīšanu un dažādas zintes.

Notika ari zināmi disputi, peem. botānikā pa jāņeem par Jāņu zāli

starp meitām un puišeem; .vaj ganos, kur promovejošam puisim mei-

tas uzbruka, kā:

Puisi, puisi, punduriti,
Nenāc meitu pulciņā ;

Visas tavas skaras dreb

Ar meitāmi runājot.

Te nupuisim vajadzēja attaptees un prast peederigi aizstāvetees.

Tad atbildēja:

Kas ta tāda dzeedataja

Ar to cauru valodiņu?

Ej mājāsi, šķetin' deegu,

Lāpi savu valodiņu.

Diskusijas temats še bija morāle
—

laba uzvešanās v. t. 1.

Tas nu izklausās gan kā joki, ka es šos veenkāršos gadijumus
un apstākļus tādās akadēmiskās formās tērpju. Bet joki pee malas!

šādā dabiskā mācibas ceļā un izglītibas gājeenā latveešu jaunatne pa-

teesi peesavinajās savu tēvu-tēvu bagatigi sakrātās gara mantas, pee-

teekošas sava laika zinibas. Tee bija cilvēki, kureem bija preekš

*) 1. c. 588.—590. 1. p.
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katra gadijuma peederigspantiņš pee rokas; teem bij jau savas savee-

sigas formas, peeklājiga uznešanās godos, labs humors sarunās un

veikliba pee dejas un rotaļām, t. i. zināma sabeedriska izglītiba, kā par

to ari pee krustibu un kūmu dzeesmām varējām pārleecinatees. Ka

latveeši ar savām praktiskām zināšanām un spējām izbrīnija vāceešus,

par tām jau dzirdējām pee P. Einhorna.

Uzskats par nelaiķa dvēseli.

1. Nelaiķa dvēsele pavada nakti kapsētā
Krusta galā.

Grūt' manai māmiņai
Pirmo nakti smiltiņā;

Aust gaismiņa, lec saulite,

Deevs meelos dvēseliti. 27615.

Gara bija tev, māmiņa,

Šī naksniņa (v. Pirmā nakte) smiltaini;

Jau rītā, saulitē

Deevs meeloja dvēseliti:
Balti zirņi bļodiņā,

Saldens vīns biķerē.

(v. Al's ar medu biķerē). 1.

Grūt' gulēt māmiņai
Pirmo nakti smilteenē.

Deena ausa, saule lēce,

Tad ar Deevu saderēsi. 2.

Grūt' manai māmiņai
Pirmo nakti smiltiņā;

Otru nakti, trešu nakti

Deevs meeloja dvēseliti. 3.

Gulēt man šo naksniņu

Kapsētites maliņā:

Šī saulite ne-izdeva,

Viņa labi nesaņēma. 27616.

Guli, mana dvēselite,

Lauka (v. Zelta) krusta galiņā,

Gan tu biji kūpejuse

Dūmainā (v. Melnu dūmu) istabā. 27617.

Guli, mana dvēselite,

Šonakt krusta galiņā,

*) Pēc miroņa apglabāšanas parasti paceena kapeneekus ar alu un uzkožameem

sevišķi novārīteem sauseem zirņeem un pupām.
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Enģeliši apguluši,

Debess vārtus aizvēruši,

(v. Kad glābšana nokavēta,

Saule jau nogājuse. 27618.

Pirmo nakti dvēselite

Gulēs krusta galiņā;
Otru nakti, trešu nakti

Enģelišu rociņās. 27619.

Šodeen mana dvēselite

Pusdebešu līgojās:

Deeviņš durvu ne-atdara,

Enģeliši nesaņem.

Veena dārga dvēselite

Padebešu lidināja.

(v. Krusta galā lidināja).

Vaj Deeviņis nepeeņēma,

Vaj eņģeļi ne-eelaida (v. ne-uznesa) ?

Peeņem Deevs, laiž eņģeļi,

Viņa pate lepojās. 1.

Par kādu nelaiķi, nomirušu, runājot, vēl šodeen, viņam labu

vēlot mēdz sacit, lai Deevs meelo viņa dvēseli. Kā jau zinām, veļu

laikā, garu laikā, zemliku mēnesī latveeši senatnē meeloja paši savu

mirušu, savu nelaiķu, aizgājušu dvēseles. Te nu paspīd jauns, kri-

stigs uzskats: Deevs meelo dvēseliti. Zināms gan, vēl šis uzskats ir

stipri materiels. Meelošana domāta balteem zirņeem bļodiņā, saldenu

vīnu vaj al' ar medu biķerī, peesleenotees vecai parašai, kapu meela-

stam, tak nav vis vairs kapu mātes baltu smilkšu ēdināšana, kā ta

apzīmēta dzeesmiņā:
Visi ēda, visi dzēra,
Mūs' brālitis veen ne-ēda;

Kapa māte bāleliņu

Baltu smilkšu ēdināja. 27623.

T. i. kapeneeki pēc nelaiķa apglabāšanas ēd un dzer; bet rau

kādā stāvoklī ~mūs' brālitis".

Kristigais uzskats še parādās ari eekš tam, ka še runa eet par

eņģeļeem, dvēseles ~glābšanu", t. i. pestišanu, kas nav nokavējama,

nerunājot par ārīgo krustu; ka še runa eet par dvēseles nokļūšanu

pee Deeva debesīs; par saderēšanu ar Deevu. Preekš mums ir no in-

tereses ari tas, ka šis uzskats ir katoļu kristigais uzskats, pēc kura

dvēsele pēc nāves netop vis tūliņ pee Deeva debesīs, bet maldas četr-

desmit deenas apkārt zemes virsū, pa kuru laiku preekš tās tura aiz-
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lūgumus, mišas. Tā tad ari mūsu nelaiķa dvēsele maldas apkārt, pir-

mo nakti pavadidama, vaj smilteenā, vaj kapsētas ~maliņā", vaj

ka krusta", ~zelta krusta" galiņā.

2. Nelaiķa dvēsele eet pee Deeva debesīs.

Vai deeniņa, man' deeniņa,

Tu atnāci nezināma!

Nu eet mana dvēselite

Jēzus Kristus rociņā. 27591.

Ai, Deeviņ, ai, Deeviņ,
Kam jaunaiman nomirt,

Kam manai dvēselei

Daudzi grēku nepelnit!
Es aizeetu pee Deeviņa,
Kā eeviņa zeededama. 27592.

Aiz ko mana dvēselite

Drīz pee Deeva nenogāja?

Ni svētija svētdeeniņas,
Ni saulites no-ejot (v. noreetam). 27593.

Aiz ko mana dvēselite

Drīz pee Deeva nenogāja?

(v. Pee Deeviņa nenogāja (nedagāja) ?

Vakarā spoles tinu,

Otru galu skalam dedzu. 27594.

Deezgan labi, deezgan labi

Man viņā saulitē:
Netin' spoļu vakarā,
Nededž' skalam abej' galu. 1.

Kad es būtu zinajuse,
Kā dzīvot šai saulē,

Netīt' spoļu vakarā,

Nedegt' skalu abu galu. 2.

Labi. būs, labi būs

Ir viņā saulitē.

Netin spoļu vakarā,
Nededz skalu abi gali. 3.

Nebūs labi, nebūs labi,

Tur viņā saulitē,

Kas tin vārpstu vakarā,

Abi gali skalam deg. 4.

Tee bij mani pirmee grēki,

Pee Deeviņa pee-ejot:
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Vakarā spoles tinu,

Ačagarni skalu dedžu. 5.

Deeviņš veda dvēseliti

Pliku, kailu debesīs;
Te palika meežu lauki,
Te mantiņa, bagatiba. 27595.

Divi balti balodiši

Pa debesi lidināja;

Tee nebija balodiši,
Tee bij Deeva enģeliši,

Gaida manu dvēseliti. 27596.

Dzeedat skaišķi, enģeliši,

Pa debesu maliņām,
Lai dvēsele nemaldās,
Pee Deeviņa da-eedama. 27597.

Ej pee Deeva meelotees,
Mana dārga dvēselite;

Deeviņam balti zirņi

Sudrabiņa bļodiņā. 27598.

Ej pee Deeva meelotees,
Mana dārga dvēselite:
Balti zirņi, groziņā,
Baltas maizes kululits. 1.

Es mirdams peesaķēru
Pee Deeviņa kamanām:

Deeviņš brauca debesees,

Izved manu dvēseliti. 27599.

Kā zīlite peesaķēru
Pee Deeviņa kamanām;
Ar Deeviņu eelīgoju
Dvēselišu namiņā. 1.

Es pupiņu eestādiju
Sava kapa maliņā,
Lai kāpj mana dvēselite

Pa pupiņu zariņeem. 27600.

Gauži raud dvēselite,
Deeva durvu peegājusi:

Deeviņš durvu ne-atvēra,

Enģeliši nesaņēma. 27601.

Mana dārga dvēselite

Raud pee Deeva nama doru,
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Vaj Deeviņis nepeeņēma,

Vaj eņģeļi ne-eelaida ? 1.

Gauži raud dvēselite,

Deeva durvu peegājusi:

Nesaņēma enģeliši,

Nava grēki izsūdzēti. 27602.

Kas var zvaigznes izskaitit,

Kas mēnesi aiztecēt ?

Kas var manu dvēseliti

Pee Deeviņa aizrunāt ? 27603.

Klauvē mana dvēselite

Pee Deeviņa namdurvim:

Celees, Deeviņ, aun kājiņas.
Laiž eekšā dvēseliti. 27604.

Mana tēva dvēselite

Trīs eņģeļu rociņās:
Kad aizveda kapsētā,
Trim lāpstām zemi bēra. 27605.

Meesas, meesas, kauli, kau'i.

Kam jūs grēku darijāt!
Gauži raud dvēselite

Debes' durvu peegājuse. 27606.

Dvēselite gauži raud,
Deeva durvis atvērdama.

Deeviņš prasa dvēselitei:

Ka tu raudi, kas tev kait?

Dvēselite atbildēja:
Kā es gauži neraudāšu ?

Kauli grēkupeepelnijši,
Dvēselei ja-atbild. ļ.

Mīsas, mīsas, kouli, kouli,

Kam jūs grāku darijāt!
Trīsat tris dvēselita,

Dabass durvu daiēdama. 2.

Neba mana dvēselite

Veena brauca debesīs,

Enģeliši līdza brauca

Deviņeem ormaņeem. 27607.

Nevajaga dvēselei

Trepju kāpti debesīs:

Bij Deevam enģeliši (v. sulainiši)
Kas uznesa debesīs. 27608.
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Dvēselei nevajaga

Trepju kāpti debesīs:

Atnāks Deeva enģeliši,

Uznesīs rociņām, f.

Neba mana dvēselite

Trepēm kāpa debesīs:

Atnāk Deeva enģeliši,
Tee uznesa dzeedadami (v. rociņām). 2.

Nevajaga dvēselei

Trepju kāpt debesīs:

Mīļš Deeviņis trepes cēla,

Dvēselišu gaididams. 27609.

Pūt, eņģei, vara strumpi,

Lai skan visa pasaulite,

Lai tee grēki še palika,
Lai pee Deeva dvēselite. 27610.

Pūt, eņģeli, vara strumpi,
Lai skan visa pasaulite:

Nu eet mana dvēselite

Jēzus Kristus rociņā,

(v. Deeva dēlu ; Deeva tēva ;
Jeza Krista; Enģelišu rociņā). 27611.

Pūt, eņģeli, vara tauri (v. Strumpes,

bungas),

Lai skan visa pasaulite,

Nu eet mana dvēselite

Pee Deeviņa dzeedadama. 27612.

Pūt, eņģeli, vara trumpi,

Pee vārteem stāvēdams.

Nu eet mana dvēselite,

Pee Deeviņa zvēretees. 27618.

Vedait (Vedeet, Vedat) 1) mani

i dzeedadami,

Nevedait 1 ) raudādami,

Lai eet mana dvēselite

Pee Deeviņa dzeedadama. 27614.

Ari še stipri jaucas senlatviskais uzskats ar kristigo. Teesa gan,

še nav vairs daudzo latveešu deevibu, bet tikai veens Deevs; —
tak tam

ir pusei senlatvisks, pusei kristigs raksturs. Veenkārt viņš dus savā

namā; dvēsele klauvē pee viņa namdurvim, lai ceļas augšā, aun kā-

jas un laiž dvēseliti eekšā; viņš ceļ trepes ~dvēselišu gaididams";

') „Vēdait" ir optativa, „vedeet" imperatīva un „vedāt" indikativa forma.
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viņš brauc kamanām debesis; dvēselite peeķeras ka zīlīte pee kama-

nām un eelīgo ar Deeviņu dvēselišu namiņā; viņš meelo dvēselites ar

baiteem zirņeēm un baltas maizes kukuliti; viņam ir dēli. Otrkārt

Deevam ir eņģeliši-sulainiši; viņam nenākas dvēselēm trepes celt; vi-

ņa eņģelis uznes tās ~rociņām" debesīs; viņš ir Deevs Tēvs un dvēsele

nu eet Deeva Tēva, Jēzus Kristus un enģelišu jeb trīs eņģeļu-) rociņās.
Skatotees uz dvēseli, noskārstams, ka tai jau ir grēku apziņa.

Ta nav ne svētdeenu svētijuse, ne saules no-eešanu; ta tinuse spoles

jeb vārpstu vakarā, —
te gan domāts peektsvakars, ko seeveetes līdz

jaunākam laikam svinēja, peektdeena bija svētdeena senlatvee-

šeem —; ta dedzinajuse skalam abus galus un baidās, ka par šeem

nozeegumeem Deevs viņu nepeeņems. Ta jau zin par grēku sūdzēšanu,

ta apzinās ari, ka dvēselitei vajadzigs aizrunātājs pee Deeviņa. Bet

tai ir ari stipra griba dzīvot un stipra ticiba un paļaušanās uz Deeva

žēlastibu ; kad seeveete saka :

Ai, Deeviņ, ai Deeviņ,
Kam jaunai man nomirt,

Kam manai dvēselei

Daudzi grēku nepelnit!
Es aizeetu pee Deeviņa,
Kā eeviņa zeededama —

tad tas ir puslīdz tas pats, kas bibeles valodā izsacits tos vārdos: ~Ja

tavi grēki būtu sarkani kā asins, tad es viņus gribu baltus darit kā

villu."

Ja dvēselite pēdigi uzaicina eņģeli, pūst vara strumpi jeb tauri,

ka noskan visa pasaulite, lai viņa var aizeet Jēzus Kristus rociņā, pee

Deeviņa dzeedadama, — tad noprotam, ka sī dvēselite jau kautko

dzirdejuse par pēdējo bazūni, ka neskatot uz pagāniskām atleekām,

ta jau brangi nogremdējušās kristigā uzskatā. Stipri senlatvisks uz-

skats izpaužās tai pantiņā:
Vedait mani dzeedadami,

Nevedait raudādami,

Lai eet mana dvēselite

Pee Deeviņa dzeedadama.

še nu vēl peespraužama dzeesmiņa, kura min šim vēlējumam ee-

meslu ; jo latveetis saka :
Dzeedot dzimu, dzeedot augu,

Dzeedot mūžu nodzīvoju;

Dzeedot nāvi es eeraugu,

paradizē eelīgoju.

Valoda ari še viscaur cēla, skaista, gleznu un līdzibu bagāta.

s ) Še zem trim enģeļeem gan saprotams trlsveenīgais Deevs.



Atskats (1158.—1585.).

Pirmais gadsimtenis (1158—1228 jeb 1290), kopš vācu eebru-

kuma, pagāja ar šausmigeem kareem un leelām pūlēm, latveešus uz-

varot un viņu zemi eeņemot. No kristigās gaismas, izņemot pāri sa-

kropļotu Tēvs-mūs un dažus katoļu svēto vārdus, nav nekas šos četros

gadsimteņos atnests. Un no ārigās svešās kultūras leecinaja tik pilis

un līdz šai deenai ari pilsdrupas, kas tolaik kā ceetokšņi draudēdami

paceļas gaisos. Bīskaps Meinhards un ta pēcnācēji varēja kopš 1170.

gada un saveenibā ar vēlāk (1209.g.) dibināto zobenbrāļu bruņeneeku
ordeni tik ar eeroču varu eevest kristigo ticibu, t. i., ja zem apslaci-

juma ar svētitu un reizām ari nesvētitu ūdeni un zem krusta aizmetu-

ma gribam saprast kristigu ticibu. Jo no Kristus mācibas ~Eita visā

pasaulē un mācait visus ļaudis un kristeet tos Deeva Tēva, Dēla un sv.

Gara vārdā" —še nebija ne vēsts. Par skolām un mācibu netika gā-

dāts. Pirmee biskapi bija tikai vārda pēc un ta māciba, ar kuru ka-

toļu garidzneeki latveešus lai apgaismotu, Deeva vārds nebūt nebija

pārleeciba, bet peespeedums, ceetums un pašlabums (~nichts weniger

als Ueberzeugung, sondern Zwang, Hārte und Eigennutz", cf Dr. Cim-

mermaņa Lit. Gesch. 8. 1. p.). preekš svētiga misiones darba nebij at-

nākušee svešee ne pavisam sagatavoti. Latveešu valodu viņi jau nebij

eemācijušees, ka varētu Deeva vārdu mācit un sprediķot. No tam ne

jausmas. Vidzemē un Kurzemē bija gan šaī laikā jau dažas baznicas

celtas, kurās apkārt staigātāji garidzneeki mišas turēja, bet tās, zi-

nāms, notika latiņu valodā. Ļaudis no tam neko nesaprata. ~Par
tautas valodas eemācišanos nerūpējāsne pavisam; tikpat maz gādāja

par pateesas gaismas izplatišanu un skolu celšanu. Pee pēdējām nedo-

māja vairāk, kā tik lai zemneeks ik gadus zināmu, tā sauktu, skolas

naudu maksātu, ko ar leelu stingribu peedzina, bet citur izleetoja.

Varēja tak zemes taukos peldēt un barotees ar tam, ko apspeestee ar

saveemsveedreem eeguva. Bija tak veicinātā un, kur veen eespējams,

arveenu vairāk izplatitā māņticiba bagāta izmantojuma avots!"1 )

Pēc pārvārās un ārigi uzspeestas kristības palika latveetis vēl ar-

veenu gadsimteņussavā vecā ticibā, ceenidams vēl arveen savasvecās

deevibas un speests tās atstāt tas vēl arveen nepazina nekādu citu re-

liģiju, tas sajuta kristigās ticibas slogu tās preesteru un mācitaju vai-

1) Sk. Dr. Cimmermani ib. — P. Einhorna Hist. lett. cap. 14, p. 54. — Balth.

Russow'a Chron. — Christ. Kelcha Livl. Historien. — Gadebuscha Livl. Jahrbueher.
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dibas kārē un neko nemanidams pee teem no kristigās mīlestibas; bet

tik arveenu redzēdams viņu augsprātibu un kundzisko lepnumu; tā-

pēc bija tam nu ari katra pārvērtiba veenaldziga un pat reformācija,

kura tak visur leelas revolūcijas izcēla, bija sākumā, kā to turpmāk

redzēsim, bez kādām sekām preekš latveeša stāvokļa, paeedamaklusi,

no ta it nepamanita. Pārvērtibu deevkalpojumā, kurš preekš viņa
vēl ļoti reti un vēl ļoti retās veetās notika, tas tik ko mānija; jo
tas vēl nesaprata ne veenu ne otru no šeem kulteem. Tam

nebija celtas skolas, tam nepasneedza ticibas mācibu. Tā ka to sargāt

sargāja un vairit vairija no svešām valodām un tam tā trūka jebkāds

gara sakars ar ārpasauli, — tad tas ari nevarēja savu būšanu, savu

stāvokli ne ar ko salīdzināt. Un taisni tamdēļ ari sargājās viņa paša
valodu izkopt.1)

Tā kā tādā kārtā latveetis savu zemi ara, apstrādāja un apkopa
ari vēlāk, kā pirmak, tā ka tas savusvecos deevus, —

zināms tagad

slepenibā — peelūdza, kā pirmak un no kaut kādas kristigās

mācibas neko nezināja vēlāk, kā pirmak, — tad visā šai laikmetā no

kādas kultūras nešanas nevar būt ne runa. Ceetokšņigo piļu uzcelša-

na, preekš kurām latveetis peegādaja vissmagākos akmeņus un viņa
dzimtbūšanu un verdzibu nevar uzlūkot par jaunas kultūras augļeem.
Tās pilis jau nebija preekš latveeša un ta ērtibas celtas un pilspagrabu
ceetumi un verdziba, kas veenigi viņam bija nodomāti, darija viņu no

brīva par nebrīvu cilvēku.

Bet nu paskatisimees uz kultureleem apstākļeem un izglītibas
stāvokli Vācijā, lai redzetum jeb varetum lemt, kāda izglītiba tā sauk-

teem ~Baltijas kulturnesejeem" varēja būt.
—

Tā ka Vācijā eeročus

nest spējigee brīvee vīreeši eeguva arveenu vairāk nozīmi, no ķeiza-

reem viņeem arveenuvairāk teesibas un preekšrocibas tika peešķirtas,
lai viņus statitu preti garidzneecibai, preekš kuras varas ķeizariste

trīcēja —
tad drīz aridzan attīstijās ari kungu kārta tik varen, ka nu

ari pašeem ķeizareem ta top bīstama. Un kungu kārtas attīstiba tika

sevišķi no bruņneecibas izcelšanās un izglītibas pabalstita. Proti, fran-

ču-bruņneecigā izglītiba nonāca vispirmak caur krusta kareem Vācijā.

Vēl teešaku eespaidu darija Beļģijas tuvums, kur franču dzeja tolaik

jauki zeedeja; tāpēc bij ari lejas-vācu jeb īstenāki Lejas-Reinas dzej-

neeki (peem. Indriķis no Veldekes) tee, kuri galma dzejas mākslu Vā-

cijā eeveda un nodibināja.

Un tā redzam, ka tur, Vācijā, jau Hohenstaufu spīdošais laik-

mets, kurš bruņneecigo dzeju un izglītibu varen pabalstija, ar tās

kareem un dzeesmām (1138.—1254.) bija pagājis. Tā ka bruņnee-

*) Sk. Dr. Cimmermani ib. p. 9.
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cigā dzeja bija galma izglītibas atspulgs un šī dibinājās uz ārēju ee-

rašu elegansi un smalkumu, tad bija muižneeku izglītiba, kuri se-

višķi peekopa bruņneecigo dzeju, ari tās visaugstākajā zeedu laikā,
tik sabeedriskas dabas. No zinātniskas izglītibas nebija pee viņeem

ne jausmas, ne runas, šī palika arveenu vēl veenigi garidzneeku īpa-

šums. Un proti, tik ta garidzneeku šķira, kura stāvēja tautai vis-

tuvāk, atšķīrās caur šķīstu dzīvi, izglītibu unpat zinatneecibu, kā ari

caur centibu, izplatit noskaidrotus uzskatus par ticibu, reliģiju un

baznicu, caur kam viņi sagatavoja uz vēlāko reformāciju. Turpreti

pee augstākās garidzneecibas atrada, redzēja izvirtibu, kas ar tās va-

ras paleelinašanu vēl arveenu peeņēmās. Viņu izlaidiba, palaidniba

un neziņiba bija tik leela kluvuse, ka ta pat pee tautas nāca nicinā-

šanā. Ar leelkungeem nestāvēja nebūt nē labāki. Pee galmeem bija

labā garša, gaume tā panīkuse, ka leelkungi savu laika kavēkli
—

agrāk apkārtklejotaju dzeesmineeku veetā — tagad meklēja pee gal-

ma nelgām. Tikai XV. gadsimtenī atrodam atkal galmu dzīvāku pee-

dališanos pee literatūras, bet gandrīz tikai pee seeveetēm. Ķeizaram

Maksimilianam I. —kā šķeet — veenigajam bijis prāts un patika

preekš galma dzejas, bet viņa pūliņi, to atkal atdzīvināt, palika bez

augļeem. Muižneeciba bija arveenu vairāk un vairāk, ja, pēdigi pa-

visam pārmežoņojusēs, plītēšanā un rupjā nezinibā nogrimuse, viņas

pilis bija par laupitaju ligzdām palikušas, no kurām ārā brukdami

peemekleja pilsātas jeb izlaupija garam braucējus tirgoņus. ( ~Sich

vom Sattel nāhren"). Tai mērā, kā augstākās kārtas pārmežoņojās,

peeņēmās pilsātas varā un izglītibā. Cīniņi, kuri tām bij ar biska-

peem, leelkungeem un laupitajeem muižneekeem ja-izcīna, ja-iztura,

peešķīra pilsoņeem izdevibu, attīstit kareivīgu dūšu un sirdibu ; varenu

eenaidneeku laimigs atsiteens, atgaiņajums modināja viņeem patap-

ziņu un vīrišķigu lepnumu. Tirdzneeciba un rūpneeciba vairoja lab-

klājibu, kura savukārt modināja politiski un garigi rosigu dzīvi. Tā

tika māksla, sevišķi ēkcēliba, kas ari še zemē tapa peekopta, no pil-
sātām veicināta (baznicas, rāt-huži). Kā tādā kārtā pilsoņi gandrīz

bija veenigee labāku eerašu, tiklibas un izglītibas nesēji, tā atrada ari

dzeja pilsātu mūros savu pēdējo paspārni. Pilsoņu kārta nāca, bija

tajā pilnigi pārsvarā. Un nu stājās agrāko mīlesdzeesmeneeku veetā

meistardzeesmeneeki. Tagad bija jau dzejneeki gandrīz veenigi pilso-

ņu kārtas un tautas dzeesma eeguva nozīmi un aptvaru. Pat zinātne

nāca pilsoņu rokās; takta zinatneeciba palika vispār bez eespaida uz

tautu un tā tad arīdzan uz literatūru, tamdēļ ka zinatneeki pedantiski

noslēdzās un, mātes valodu nicinādami, visvairāk pa latiniski rakstija,

kamēr Itālijā taisni tee, kas klasiskās studijas visuzcītigaki peekopa

un veicināja, Petrarka un Bokkačo, nodibināja tautisku literatūru.
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Bet ja ari zinatneecibai un pat univerzitatu dibināšanai 1 ) nebija ne-

kāds teešs eespaids uz tautas izglītibu un literatūras attīstibu, tad nā-

ca tak paši zinatneeki caur savu nodarbošanos ar klasisko senatni pee

augstākas un brīvākas izglītibas. Tā izcēlās humānisms un šolastiskā

filozofija ar savu garu-kaveju formu būšanu tapa arveenu vairāk at-

stumta atpakaļ un starp zinatneekeem jo ilgāk jo vairāk radās, izkopās

brīvi uzskati par baznicu un pāvestibu, kureem caur tam jo drošāki

bija vest pee baznicas apstākļu pārveidošanas, tā ka ari veselais tau-

tas prāts uz to speeda.

Gan bija jau kopš XII. gadsimteņa Provansē unPiemontā valden-

žu un Vācijā (Strasburgā, Ķelnē) citu sektu reformatoriski centeeni

un kustibas eeveesušees; tak viņi eeguva spēku un sekmes tik tad,

kad pilsātās attīstijās demokrātiski dīgļi. Viņi uzstājās visdrošaki ta-

jās pilsātās, kuras cīņā ar leelkungeem, muižneecibu un biskapeem ka-

roja par politisku brīvibu. Pee tam viņas stipri pabalstija übagu mūki,

sevišķi dominikāņi, nelaimigo laiku izleetodami, lai vērstu prātus

no ārigā uz eekšķigo un eerosinatu preekš reliģiozeem uzskateem; tā

Taulers un visi tee, kurus saprata zem vārda ~mistiķi", un kas pa vis-

leelakai daļai peedereja pee dominikāņu ordeņa. Tā ka nu pilsātās

dibinājaari skolas, tad zinatneekeem nācās nopelns par tautas izglīti-

bu. šī garigākustiba pēdigi pret šī laikmeta beigām tapa stipri pabal-

stita caur grāmatu eespeedes mākslas izgudrojumu-), kuram īsi pa

preekšu bija gājis lupatu papira izgudrojums.

Tā tad redzam, ka ari Vācijā ir šis laiks tikai tapšanas laiks,

kur vēl nekas nestāv droši un ceeti savos pamatos. Un jebšu šai laikā

vesela daiļa literatūra, vidus-augš-vācu literatūra, zeedejuse un uz-

rāda dažus no visleelakeem visu laiku un tautu dzejneekeem, peem.

Valteri no Vogelveides, Volframu no Ešenbachas un Gottfridu no

Strasburgas, —
tad tomēr, ka rādits, tas ir vēl tumšs laiks, tas ir

jestrais, rupjais, tumšais vidus laiks. Ja vēl apdomājam, ka tee ne-

būt nebijacēlakee unkreetnakee ļaudis, kas no svešotnes šurp nāca,

bet pa leelai daļai tādi, kuri mājās, dzimtenē bija ko nozeegušees un

tad aizgājuši, lai karos ar paganeem savu grēku vainu noskalotu, jeb

tādi, kas bagatibu meklēja, bija tā sauktee industrijas bruņneeki, —

tad top skaidrs, ka še Baltijas zemēs šis pats laiks bija daudz bēdi-

gaks, jestraks un tumšāks, nekā tas, ko mēs nupat redzējām Vācijā,

un ka še no garigāsrosibas ari ne vismazāko pēdu neatrod. Tā tad ari

no kādeem eevērojamakeem literatūras ražojumeem šinī laikā (1158.

—1585.) ne vēsts.

') No 1348. g. Prāgā līdz 1506. g. Frankfurtā pee Udru-upes gandrīz it visas

universitātes Vācijā cēlušās.

-) Tas peeder Jānim Gutenberģim no Mainces; pirmais eespeedums bija bibele

latiņu valodā 1450. gadā.
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Otrais laikmets.

No XVI. g. s. pirmā ceturkšņa līdz XVIII. g. s. vidum, reformāci-

jas un kontrreformacijas laiks; blakus tautas dzejai garīgu rakstu un

verdzības sākuma laikmets, še sastop mēģinumus tulkot pātaru grā-

matas, garigas dzeesmas un citus garīgus rakstus, rakstit par latveešu

valodu un dzejas likumeem, līdz pēdigi iznāk visgalvenākais garigu
rakstu darbs

—
bibele latveešu valodā. Tad šī laikmeta latv. tautas

dzeja. XVII. g. s. sākās uzbrukumi senlatveešu kultūrai, tautas dze-

jai un dzīvei.

Vispārigs XVI. gadsimteņa raksturojums.

Kamēr Prūsijā vācu ordenis kopš žalgires (Zaļdziras) leelās kau-

jas 1410. g. eesāka nīkt un 1525. g. pavisam nobeidzās, tamēr Livonijā
zobenu brāļu ordenis leelā ordeņmestra Plettenberģa vadibā peedzīvo-

ja XVI. g. s. sākumā savus zeedu laikus, leeliski peeņemdamees varā

un spožumā. Ārejee eenaidneeki tapa pārvarēti, pārspēti un eekš-

eenē ordeņa valdiba un vara pēcgaligi nodibināta, zemei pēc ilgeem

kara un nemeera gadeem atausa meera laiki. Tak šee meera Un zee-

du laiki bija gauži īsi; meers drīz kļuva par meegu un bezdarbibu,

kurā slēpās izlutiba un nāves dīgļi, bruņneekeem arveenu vairāk pa-

dodotees lepnai, slinkai, glēvuligai dzīvei.

Bet no šī meega, no šīs sapuvušās būšanas bija drīz gribot, ne-

gribot jāmostas. Reformācija speedās no Vācijas zemē eekšā, pamazit

izpostidama pamatus katoļu eestādēm. Tā atcelto klosteru dēļ dažs

muižneeks žēlot žēlojās (kā tas lasāms Pantenius romānā ~Die von

Ķelles", kur šis laiks aprakstits), kur nu viņa neprecētās māsas ees,

ja nebūs vairs klosteru. ReformācijaiBaltijā bija vairāk politisks nekā

reliģiozs raksturs. Laicigee valdneeki peekrita viņai visvairāk, nebū-

dami meerā ar morāliski panīkušo katoļu garidzneecibu un gribēdami

vaļā tikt nonepatīkamāspāvesta pārraudzibas. Pēc prof. Lutera tēzu

peesišanas pee Vittenbergas baznicas durvim 1517. g., eesākās jau

it drīz (1520. g.), tā tad pēc trīs gadeem, reformācija ari Rigā, virs-

bīskapa rezidencē, no kureenes ta pārgāja uz citām pilsātām; jo vis-

karstākās protestantisma peekritejas bija pilsātās un virsbiskapa rezi-

dence eeņēma starp tām pirmo veetu. Gan virsbiskaps apkrāva savu

rezidenci baznicas lāsteem, bet teem nebija vairs spēka, tos neveens

vairs ne-eevēroja. Knepķens un Tegetmejers, Lutera dzīvakee peekri-

teji,sludināja jau 1522. g. Baltijāviņa mācibas ar jo labām sekmēm. —

Pilsoņi teem peekrita; jo kad pēc virsbiskapa, Kaspara Lindes, nāves

1524. g., ta pēcnācējs, bijušais Reveles un Tērbatas biskaps, Blan-
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kenfeldts, eesāka sparigaki rīkotees, izdzīdams no Kokneses, (kas

bija tolaik pilsāta) un Limbažeem visus luterticigos eedzīvotajus, tad

Kiga ar to pārrāva sakarus, greezdamās pee ordeņmestra Plettenber-

ga ar lūgumu, pilsātu ņemt savā paspārnē. Ordeņmestrs, baididamees

klaji nostātees reformācijas pusē, Valmeerā noturētā landtāgā, no-

slēdza ar biskapeem un muižneekeem pret protestanteem savstarpēju

slepenu līgumu.

Tā kā pilsātas no reformācijas neatlaidās, tad uztraukums jau

gāja tik tālu, ka sapiktotee katoļu muižneeki uzbruka Tegetmejeram,
kad šis sprediķoja Valmeeras baznicā, gribēdami to nokaut. Tak ar

kāda luteiticiga ordeņmestra kalpa palīdzibu mācitajam laimējās iz-

bēgt no nāves. Tādā kārtā draudēja jau pilsoņu karš izceltees.

Zem tādeem apstākļeem greezās ridzeneeki pēc palīga un pabal-
sta pee Prūsijas hercoga, leelkunga, bijušā vācu ordeņa leelmestra,
kura zemē reformācija jau bij eevesta un luterticiba tapuse par val-

došo. Tagad Plettenbergs baididamees, ka Riga nepadodas Prūsijas

leelkungam, Valters Plettenbergs grozija savu politiku, pēdigi uzstā-

damees klaji par reformāciju, peešķirdams Rigai pilnigu ticibas brī-

vību un sevi pašu izsludinādams par veenigo Rigas valdneeku. Tā nu

bija reformācijai pašķirts ceļš Baltijā un nu varēdama klaji un droši

izplatitees, jaunā māciba ar neatturamu spēku speedās eekšā ari biska-

pu un bruņneeku pilīs. Lai gan, izņemot pilsātas, uz laukeem katoļu
ticiba vārda pēc vēl pastāvēja labu laiku, tak pateesibā katrs izturē-

jās ticibas leetās, kā gribēja. Pat no pēdejeem ordeņmestreem nav

eespējams īsti zināt, ciktāl tee savā sirdī bijuši luterticigi, vaj katoļ-

ticigi; taču mazākais daži no teem enerģiski uzstājušees pret vecajām

katoļu nebūšanām.

Uz latveešu stāvokli reformācija palika sākumā bez jebkāda ee-

spaida. Ta bija veenigi kungu leeta, kungu darišana. Latveešeem

bija pilnigi veenaldziga tā veena kā otra ticiba, kura viņu sirdīs ne-

bija nekādas saknes laiduse. Un pee tam tee vīri, kuru uzdevums

un peenākums bija, latveešeem mācīt jauno ticibu, evanģeliskee mā-

cītāji, nebij eesākumā iten ne pavisam labāki par katoļu preestereem.

Latveeši tikpat neneeka nesaprata no vācu sprediķeem, kā agrāk no

latiņu mišām; latveešu valodu, vissvarigako deevkalpibas eeroci, jau-

nee evanģeliskee mācitaji tāpat nebija peesavinajušees , kā viņu ka-

toļu preekšgājeji. Tāpat ari tiklibas ziņā viņi pa visleelakai daļai ne-

stāvēja nebūt augstāku par pēdejeem. Rusovs raksta : ~Evanģeliskee

mācitaji, iten tāpat kā citi, nekaunējās turēt sānu seevas, pulks baz-

nickungu maz rūpējās par studēšanu un sprediķošanu un citu neko ne-

dai'ija, kā braukāja no veena draudzes muižneeka pee otra, no vee-

na brīva zemneeka p<fe otra, likdamees sevi labi pameelot. Kas no
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viņeem bija jautrs cilvēks un labs jokotājs un runāja tā, kā muižnee-

keem patika, tas bij īstais mācitajs zemneekeem. Tamdēļ atradās

starp Vidzemes mācitajeem tolaik pulks mēmu suņu, kuri neuzdrīk-

stējās sodit leelās netiklibas."

Tuvojās Livonijas karš ar Maskavas caristi. Jau no laika gala
kreevi lāga nesatika ar Livonijas ordeni, šis visādi centās kreeveem

kaitēt, gan aizleegdams pee gadijuma šo baznicas 1 ), gan aizleegdams
saveem pavalstneekeem ar kreeveem tirgotees, gan neļaudams braukt

uz Maskavu ārzemneekeem, kuri uz caru aicinumu gribēja turp do-

tees, mācit kreeveem amatus un īsteni kara vešanu. Tas, zināms, or-

deņa valdibai nevarēja būt pa prātam, ka kreevi tā top apmāciti un

par vairigu spēku padariti. Viņa pee tam centās kreevus visādi kavēt.

Caur tam un citeem sīkeem eemesleem nesaticiba starp abām valdibām

augtin auga, izvērzdamās pēdigi atkal karā. Jo 1558. g. beidzotees

garajam pameeram, ko Plettenbergs ar kreeveem bija noslēdzis, Jāņa

Bargā jeb Draudošā kara pulki zem agrākā Kazaņas chana, šig-Ali, va-

dibas eebruka zeemeļu Livonijā, kaudami un dedzinādami. Livonijas

pilsātas un pilis cita pakaļ citai krita eenaidneeka rokās; jo pa ilga-

jeem meera gadeem no cīņām atradušee, izlutušee, izvirtušee ordeņ-

brāļi-bruņeneeki nespēdami preti turetees, laidās nu, kā saka, lapās,

bēgdami citi uz savu dzimteni Vācijā, citi uz Zveedriju un citi ordeņ-

mestra, Firstenberga, vadibā, no eenaidneeka izvairidamees, šāvās uz

deenvideem. Bet pa tam eenaidneeks izsirojis, izpostījis zemi krustīm

šķērsām, apkāvis daudz zemes eemītneeku, aizgāja ar pulku gūstekņu

un leelu laupijumu uz mājām.

Nu Gotthards Ķetlers, nule eeceltais Livonijas ordeņmestrs,

veens noapdāvinatakeem un spējigakeem ta laika vīreem, atņēma gan

nost eenaidneekam citu pakaļ citai pilis, kurās šis bija tik mazu gar-

nizonu eelicis. Bet nākamajā, 1559. gadā, kreevi eelauzās no jauna

Livonijā ar vēl leelaku karaspēku (ap kādu 100.000 vīru). šoreiz

breesmu vilnis brāzās pār Zemgali, kur izpostija visu apkārtni ap

Sērpili, Bausku, Jelgavu, Dobeli. Eenaidneeks būtu vēl dziļāki spee-

dees zemē eekšā, ja to nebūtu izbeedejuse bauma, ka no Vācijas nā-

kot ordenim milzigs karaspēks palīgā.

Tagad G. Ķetlers pārleecinajās, ka paša spēkeem veennav ee-

spējams karu turpināt. Tas meklēja palīgus, bet tādus ne-atrada.

Vācu-romas ķeizaram bija pašam ķibeles un darba pilnas rokas ar tur-

keem un mazeem vācu leelkungeem. Zveedrijasķēniņš, Gustavs Vaza,

pārmeta livoņeem, ka tee jau agrāk, 1555. gadā viņu aicinājuši palīgā

pret maskaveešeem, bet kad viņš eesācis karu, tad tee viņu atstā-

juši veenu un tam bijis jāder ar kreeveem slikts meers. Par livoņu ne-

1 ) Izidora svētki Terpatā.
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veiksmi Hanzas sabeedriba tik līgsmojās, jo visus tirdzneecibas labu-

mus ta nu varēja baudit bez sāncenšeem.
— Pēdigi Ķetlers greezās

pee poļu karaļa, šis galu galā bij ar meeru, Livoniju ņemt savā pa-

tvērumā, tak ar to ziņu, ka Ķetlers ar visu savu ordeni stājās zem

poļu valdibas. Pa to laiku kamēr Ķetlers ar poļeem veda sarunas, ta-

mēr Jānis Munchh'auzens, Piltenes biskaps, pārdeva jau savas biskapa
zemes — Pilteni un Sāmu salu dāņu ķēniņam, Fridriķim 11. — Igauni-
jas reetumi padevās zveedreem, austrumi kreeveem (ar Tērpatas, Vi-

landes un Alūksnes apgabaleem), Piltene, Sāmu sala un Vīka dāņeem,
Vidzeme ar Latgali poļeem, Zemgali un Kurzemi — cik no tās bij at-

licees — 1561. gadā parakstitā līgumā eemantoja pēdējais ordeņ-
mestrs, Gotthards Ķetlers kā īpašu leelkunga valsti zem Polijas virs-

valdi bas.

Tā izputēja un nobeidzās ar kaunu pēc puspeekta gadu simteņa

ilgas pastāvēšanas Livonija, vācu bruņneeku ordeņa un biskapu valsts

un Baltijas zemes nāca zem dažadeem atkal svešeem valdneekeem:

zveedreem, dāņeem, poļeem, kreeveem, kuru starpā nemitējās asiņai-

ni kari, kas sneedzās līdz XVIII. g. s. sākumam šo Baltijas eekaroto

zemju dēļ. —

padodamees Polijai, Vidzemes muižneeki bija cerējuši eegūt tā-

das pat leelas teesibas, kādas baudija poļu muižneeki. Bet viņi stipri

vīlās savās lolotās ceribās. Jo poļu valdiba par varu centās eerobežot

un apspeest Vidzemes uzpūtigos muižneekus, pee tam Cēsīs no jauna
nodibinādama katoļu biskapibu, tīkodama no jauna eevest katoļu ti-

cibu. Leels muižneeku pretneeks bija sevišķi karalis Stefans Batorijs.

šis kungs bija zemneeku draugs. Lai būtu pašā Vidzemē pretsvars pret

muižneecibu, viņš pūlējās pacelt zemneeku kārtu labākā stāvoklī.

Zemes saeimā 1586. g. viņa pilnvarneeks pārmeta muižneekeem,ka tee

tik nežēligi apspeežot savus zemneekus, kā tas ne-esot peeredzets visā

plašā pasaulē, pat ne pee paganem un mežoņeem. Iznāca karaļa pa-

vēle, ka lai latveešeem ne-uzdrīkstās vairs uzlikt meesas, bet veenigi
naudas sodu. Stefans Batorijs ,pat gribējis latveešus no dzimtbūšanas

brīvus atlaist, bet tee esot paši nākuši lūgt, lai atstāj visu pa vecam,

uz kam karalis dusmigi sacijis: ~Phryges non nisi plagis emendan-

tur" (Friģeeši tikai ar pātagu labojami). Tomēr no sava labā nolūka

viņš tamdēļ nebūt vēl ne-atkāpees, bet, būdams taī pārleecibā, ka lat-

veeši tik savā leelā gara aklibā tā varējuši izturetees, apņēmees gādāt

par skolām, caur kurām viņi varētu tikt pee labākas atzīšanas un sa-

prātības, bet nāve pārtrauca ķēniņa labos nodomus un latveešu likte-

nis tapa atkal aizmirsts tā Vidzemē kā Latgalē.

Tik Zemgale un Kurzemē bija citādi, šīs zemes peeredzeja zem

leelkungu valdibas labākus laikus. Pats pirmais leelskungs G. Ķetlers,
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veens no eevērojamakeem ta laika vlreem, bij īsti tēvs savai zemei,

savai valstij. Cēlees iz kādas muižneeku cilts Vestfalē, tas, tikko 20

gadus vecs tapis, eestājās Livonijas ordenī, kur tika ātri uz preekšu

dažādos amatos, līdz 1559. g. eeguva augstāko godu, kļūdams par or-

deņa mestru. Bet kad pēc divi gadeem ordenis sabruka un pavisam

izputēja, tad (1561. g.) veiklu politiku vezdams, -viņš izglāba Zem-

gali un Kurzemi sev un savai ciltij. Labi zinādams, ka zemneeku

kārta ir īstenais valsts pamats, viņš jau no paša sākuma peegreeza jo
leelu vēribu zemneeku, t. i. latveešu stāvoklim. Laicigas labklājibas

ziņā leelskungs, izņemot savu paša muižu un pagastu zemneekus, gan

nevarēja sasneegt nekādus eevērojamus panākumus tāpēc, ka muiž-

neeki savas vecās teesibas aizstāvēdami, sparigi pretojās viņa gud-

reem, labeem nodomeem un pee tam atrada atbalstu pee poļu muižnee-

keem. Turpret jo eevērojami ir leelkunga pūliņi un panākumi latvee-

šu garigās apkopibas un gara attīstibas labad. Būdams pats prote-

stants, karsts luterticibas peekritejs, viņš par visām leetām vispirms

rūpējās un gādāja, ka reformācijas gaisma sāktu spīdēt ari latvee-

šeem. Tamlabad viņš pavēlēja jau 1566. g. superintendentam Stefa-

nām Būlavam pārlūkot visas baznicas. Ziņas, kuras Būlavs kā sava

pārlūkojuma iznākumu cēla leelkungam preekšā, bija gauži bēdigas:

visur valdija visleelakā nekārtiba, vistim nabaga ~nevāceeši", latvee-

ši, atradās visleelakā gara tumsibā un pa daļai vēl pat pilnigā paganu

ticibā. Nebija jau ari daudz ko pārlūkot. Pa visu zemi tik retās vee-

tās, meestos un pee pilim, pacēlās mazas koka bazniciņas, kurās bija
līdz šim katoļu preesteri turējuši, lasijuši savas mišas.

Tagad leelskungs izdeva 1567. g. pavēli, kurā bija peeteikts, ka

vecās, sagruvušās baznicas atjaunojamas un kādās veetās ceļamas jau-

nas. Pavisam bija kādas 60 baznicas un pee kādām astoņām no šīm

nācās eerīkot skolas un ari nabagu patversmes. Godam jāsaka, ka šī

zemes tēva pavēle tapa nākamos gados pa leelakai daļai pateesi izpil-

dīta un tādā kārtā Zemgale un Kurzeme apgādātas ar visnepeeceeša-

makām baznicām. Pēc šī teicamā pasākuma leelskungs izlaida 1572.

g. ~Kurzemes un Zemgales baznicas reformāciju" un ~Baznicas kar-

tību", kurās eeveetoti nepeeceešameenoteikumi par baznicām, mācita-

jeem un deevkalpibu. Bet lai šos noteikumus ari pateesi izpildītu, tad

gādīgais leelskungs uzdeva superintendentam un īpašam baznicu pār-

lūkam, ik gadus jeb vismazākais ik pa divi gadeem, apbraukt bazni-

cas, pārklaušinot ~nevācus", cik daudz tee eemācijušees, pārraudzit

mācitajus un skolotājus šo dzīvē un darbā. Reizām leelskungs pats ari

peedalijās pee latveešu pārbaudišanas un apdāvinājis tos, kuri vis-

labāk mācējuši atbildēt.
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Reformacijas laikā cēlušees raksti.

Kā šaī laikmetā cēlušees latveešu raksti mums pazīstami: ~D es-

mi t bau š ļ i", tulkoti no Rigas Jēkaba baznicas mācitaja Nikolaja
Ramma 1530. g., mira 1532. g.; tad ~Cakarijas slavas

dze c s m a", pārcelta no tās pašas baznicas latveešu mācitaja Jāņa
Ekka (Eck) 1 ) 1535. g. un daži tamlīdzigi mācitaju Andreja šuringa

un Jāņa von Dālena tulkojumi. Visi šee raksti vēlāk eeveetoti pirmajās

latveešu garigajās grāmatās.

Vec-prūšu, leišu un latveešu protestantiskā tautas izglītiba, raksti,
rakstneeciba sākas īsteni no ta brīža, kad vācu ordeņa mestrs Albrechts

katoļu ordeņa zemi Prūsiju pārvērta evaņģēliskā leelkundzibā (1525.)
un gādāja par tautas valodas atzīšanu un eevešanu baznicā un skolā

un kad bijušais Livonijas ordeņmestrs Gotthards Kettlers (1561.) da-

rija, viņa preekšzīmei sekodams, to pašu. Bija jau gan XV. g. s. sā-

kumā vācu-prūšu vokabulariums izdots, bet evaņģeliski-protestantisko

atziņu nesa tik vecprūšu jeb senprūšu katķisms, kurš iznāca 1545. g.

Tāpat caur peeminetā Prūsijas leelkunga Albrechta gādibu iznāca

1547. g. leišu kateķismš, žemaitu izloksnē no maģistra Mosvidius (Maž-

vyds) apstrādāts, visvairāk nodomāts evaņģēliskās mācibas izplatišanai
Leetavas kunigaikštvstē — leelkundzībā. Tečs savā ~Kurzemes bazni-

cas vēsturē" stāsta, ka šis pats Prūsijas leelskungs, hercogs jeb mark-

grai's Albrechts sūtijis baznicu pārlūku Jāni Funku (1560. g.) uz

Sventajas baznicu, toreiz prūšeem eeķīlatajā Grobiņas apriņķī, še J.

Funks tad atradis divi uz pergamenta rakstitus latveešu rokrakstus,
veenā no teem bijuši visa gada evaņģēliji un lekcijas, kā ari stāsti par

Kristus ceešanu, otrā M. Lutera mazais katķisms, divējādi izskaidrots,
un daži citi svētu rakstu gabali, līdz ar baznicas rituālu jeb ceremoni-

jām, kā tās no Mārtiņa Lutera noliktas. Kad šee rokraksti cēlušees

un kas tos sacerējis, nav zināms.

Bet nu vēl kāds vārds par divu vecāko balteešu cilšu, senprūšu

un leišu, jau peemineteem pirmeem raksteem. Vispirms no XV. g. s.

sākuma senprūšu vācu-prūšu Vokabulariums, ko Elbingā kā

~Elbingas rokrakstu" uzglabā, un vecprūšu katķisms

sneedz mums veenigās atleekas no šī visvecākā balteešu j.eb aisteešu

valodas trijžuburainā celma. Senprūšu valoda ir XVII. g. s. otrajā

pusē (starp 1653. un 1690. g.) izmiruse, kā to prof. A. šleichers pee-

rādijis2), un seno prūšu vārds veen tik vēl palicees Prūsijas ķēniņa
valsts nosaukumā. Pēc šeem veenigeem senprūšu valodas peemine-

kļeem, kas valodas formu un ortogrāfijas ziņā tik neprecizi uzķerti un

uzzīmēti, ir vispirms Nesselmanis raudzijis sarakstit gramatiku zem

') ar' ab Ecken, Evcken.
2 ) Sk. Zeitschr. des bbhmischen Museums.
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virsraksta: ~Die Sprache der alten Preussen nach ihren Ueberresten

erlāutert von Prof. Dr. Nesselmann". Berlinē 1845.; tad Franc's

Bopp's „Die Sprache der alten Preussen". Berlinē 1853. g. un pēdigi

vēl Nesselmanis sakrājis, sakārtojis un izdevis ~Thesaurus Linguae

Prussicae. Der preussische Vocabelvorrath, soweit derselbe bis jetzt
ermittelt worden ist, nebst Zugabe einer Sammlung urkundlich beglau-

ermittelt worden ist, nebst Zugabe einer Sammlung urkundlich beglau-

bigterLocalnamen,gesichtet und zusammengestellt von G. H. F. Nessel-

mann". Berlinē, 1873. g. Pēdigi vēl peeminams, ka Dr. Pierson's

savā ~Vorzeit Preussens" sneedz visādas archeoloģiskas ziņas iz sen-

prūšu zemes.

Mūs še vēl var intreset leišu 1547. g. izdotā katķisma 1) preekš-
vārds kā visvecākais peemineklis, kurš satur ziņas par leišu deeveem.

Tas ir, kā jau teikts, maģistra Mārt. Mosvidius darbs. Mosvidius bija

veens no pirmajeem audzekņeem Prūsijas leelkunga Albrechta dibi-

nātā leišu mācitaju seminārā. Viņš tapa 5. aprilī pee pirmās promo-

cijas, ko noturēja Karalauču akadēmijā, par filozofijas maģistru. Tad

viņš bija par mācitaju Ragnitē. šis kaķisms uz leelkunga vēlēšanos

nodomāts un eerīkots prūšu Leetavas draudžu pamācibai un evaņģē-
liskas mācibas izplatišanai kunigaikštvtē, ir sacerēts, kā jau peemi-

nets, žemaiteešu, lejas leišu dialektā, t. i. Klaipēdas izloksnē. Veegli

vērojams, ka no šī katķisma preekšvārda eerosinats, Obo (Abo) skolas

rektors, Miķelis Argrikola, 4 gadus vēlāk savu somu psalmu tulkojumu

preekšvārdu (Davidin Psaltari, 1551.) izpušķojis ar pazīstamām vār-

smām par somu un kareļu elkeem2).

Das litausche Taufformulai- vom Jahre 1559— (Forma chriksti-

ma kaip bazsniczas iztatimae hertzikiztes Pruzu ir kitozu žemezu laiko-

ma ira :; )-

Pirmās latveešu grāmatas.

Līdz šim valdija aplamās domas, it kā latveešu rakstneeciba sāk-

tos ar 1586. g. — ar M. Lutera katķisma izdošanu, bet kopš 1911. gada

beigās Zveedrijā-Upsalā, uzeetā, 1585. g. izdotā Pētera X a n i z i v s

katoļu katķisma, mums jāskaita tagad latveešu rakstneecibas, t. i. ee-

speestu grāmatu sākums par veselu gadu agrāk. Šī jo intresantā uni-

kuma virsraksts skan: ~Catechismus Catholicorum. lscige pammaci-

schen, no thems Papreksche Galvve gabblems Christites mācības.

Prexskan thems nemacigems und iounems bernems. Cour Kungam

*) No jauna izdots no A. Beccenberģera „Litauische und Lettische Drucke des

16. Jahrhunderts. Gbttingenā, 1874. '
-') Sk. Castrēn, Finnische Mvthologie iibei's. v. Schiefner. 314 1. p. v. turp.

:') Sk. A. Beccenberģera, Lit. v. Lett. Drucke des 16. Jahrhunderts. Gottin-

gen, 1875.
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Petrum Canizium, thaes Schwetes rakstes Doctor. Ehsprests (sic!)

Ehspeests veetā) Vilne Pille Littourre (sic! Littouwe veetā) Semen, pi
Danielem Lansicienzem expan (! exan veetā) tho gadde. 1585."

Grāmatiņa atradās Upsalas universitātes bibliotēkā, kurp ta aizvesta

laikam pa poļu, zveedru kara laiku.

Eesākumā prof. Viklunds gribējis no šī unikuma izdot ~la rēim-

pression" žurnālā ~Le Monde Oriental", bet tad aiz nevaļas no šī no-

doma atsacijees. Tad 1912. g. Upsalas universitātes virsbibliotekars

Dr. J. Kollins (Collijn) aizsūtījis grāmatiņu uz Peterpili bibliotekāram

un doc. Ed. Volteram, kurš tad to pārbaudidams apveltijis ar vēstu-

riskām, literarvēsturiskām ziņām, kritiskeem, valodneeciskeem ortogra-

fiskeem paskaidrojumeem un salīdzinumeem un Zinātņu Akadēmija

to no jauna izdevuse Peterpilī 1915. g. zem virsraksta:

„Kl> iicTopni tiepßoneiaTHibii'L khhtis JlaTHiiīcKifi KaTexH3Hcl>

1585 ro^a.

Peteris Kanizius, kura katķisms latviski pārtulkots un

1585. g. izdots no Viļņas jezuiteem, bija slavens vīrs. Par viņu stāsta:

„Petrus Canizius natione Belga", ta īstenais vārds bijis dc Hondt; tas

saukts ~per ignominiamCanem Austriacum", ar lamas vārdu, austreešu

sunis ; viņš miris 21. decembrī 1597. g., 77 gadus vecs Freiburgā,

Šveicē. Ta leelos nopelnus atzīmējis preesteris Natanaels SothvePs

sevišķā apcerējumā, p. Kanizius raksti tapa daudzkārt izdoti un

Bavārijā līdz šai deenai Kanizius vārds tik pat slavens un viseem pa-

zīstams, kā zeemeļu Vācijā Lutera vārds.

Kanizius' katķisma tulkotājs laikam ir jezuits,,Ertmannus To 1 g s-

do r f", natione Pruthenus, prūšu tautibas, ap šī XVI. g. s.

astoņdesmiteem gadeem, sūtits uz Livoniju, lai celtu ka-

tolicismu godā. par viņu īsi stāstits, ka tas ir latveešu

katķisma un citu Deeva vārdu grāmatu autors — jezuits, Canonicus

Gutstadiensis (— Ertmanus Gutstadiensis Canonicus salutis animarum

scientissimus . .
.) sv. Jēkaba baznicas priors Rigā, vēlāk Cēsīs, dzimis

1550. g.Prūsijā un miris 4. oktobrī 1620. g. Cēsīs. Ertmans Tolgsdorfs

bija, pēc jezuitu domām, leelā ceeņā, godā pee latveešeem. Viņu sau-

cot ~Livoniae pater et Apostolus", un stāsta, ka nonācis Valmeeras

draudzē, tas īsā laikā ļaužu valodu peesavinajees un visderigakās

grāmatas sarakstijis (~linguam gentis brevi assecutus aptissimos m

eam rem libros conscripsit"). Laikam Ertmanis tamdēļ veegli eemācijās

latveešu valodu, ka tas savā dzimtenē bija pratis, runājis ari prūsiski.

Mazākais no valodas īpašibāmredzams, ka pirmajā latveešu katķismā

eespeedušās īpatnibas, kādas atrodamas senprūšu valodā, kur latv. s

veetā: stājās š, kā: slavēt, sludināt, svēts etc. veetā sastopam: šlavet,

šludinat, švēts v. t. pr. Zemneeku ļaudim (rusticanae plebeculae)
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viņš bijis tik dārgs un mīļš, ka tee, t. i. latveeši, viņu saukuši ceenija-

meem vārdeem par vecu kungu, Livonijas tēvu un biskapu (Senem

Dominum, Livoniae patrem et Episcopum). Vidzemē bija tolaik leels

grāmatu trūkums un tāpēc Ertmanim bija tās zināt no galvas. Par

Ertmaņa Tolgsdorfa rakstneecisko darbibu Sothvels stāsta: Scripsit

iingua Livonica, sev Lothavica, Cathechismos, Nomenclatores, Concio-

nes, Hvmnos et Antiphonas Ecclesiae, m Librorum inopia cx sua me-

moria distinxit, quibus hodieque Livonia utitur, 1. c. 195.

Tagad še pāri peemēru par šī 68 lapu puses satverošu katķisma

valodu:

Vene Christite dzezme vs tho Schwete Deewe Mate.

MAria Dewe Mate, luedze Dewam par mums, tad ludzaem mēs

muesam kungan Jēzum, Maria touwe Deele,ka tas mums pemin exzkan

wusce musce beetz, ka tas mums dselix grib buet, cour scouvve schwete

Nawe, caur scouvve ruekte moke kattre Dews par mums gir cetis, gan

pi tho schwete cruste, ispesti tas to wusse christite Droudse. Kirie-

leison.

Grāmatiņai ir īss preekšvārds ~Tam Christite Lascotaiam". Tad

nāk: ~Suma ieb ehturreschen Christites Mācibes, prexan thems ne-

macigems loudems vnd iounems bernems". — Tad sākās jautājumi un

atbildes, dažādās katķisma mācibas, lūgšanas etc. un beidzas 69. 1.

pusē pēc peevestās dzeesmās uz Svēto Deeva Māti ar tādeem vārdeem:

Schlaew Dewam vnde.

taei dselige Jumpro-

uw Mariae Chri-

sti Mathei.

Kā peelikums katķismam divi lapu puses iz evaņģē-

lija no 1753. gada.
Te eeraugami kontr-reformacijas augļi. Un šī kustiba pret refor-

māciju bij izvesta sevišķi no vācu jezuiteem, starp kureem Gutstades

kanonikam Ertmanim Tolgsdorfam peekrita jo eevērojama loma. Tas

sastādijis ~Annales earum rerum, quae tempore m monasterio mo-

nialium contigerunt, eo tempore, quo haeresis primo Livoniam et Rigam

occupavjt". šīs ziņas pa daļai uz Rigas Marijas Madlenas klostera

triju mūķeņu stāsta. Tās bijušas ap to laiku, kad 1582.g. jezuiti eera-

dušees Vidzemē kādus 130 gadus vecas1). Pēc Rigas kapitula sekula-

rizacijas—atcelšanas 1566. g., tapano jauna dibinātas 1582. un 1583.g.

Cēsīs biskapiba,betßigā unTerpatā jezuitukoleģijas.Tā kā zemneeki iz-

') Sk. Herm. von Bruiningk, Messe und kanonisches Stundengebet, 6. 1. p.,

peezīme, 1, 7; peez. 2. eekš Mitteilungen aus d. livland. Geschichte, 19. sējums, Rigā

1963.-64. g. —
Sitzungsberichte d. Gesellschaft fiir Geschichte v. Altertumskunde

der Ostseeprovinzen Russlands a. d. Jahre 1907, 31.—33. 1. p.
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rādija leelu peekrišanu katoļu garidzneekeem — patereem, tad nav

nekāds brīnums, ka sevišķi jezuiti pulcējās, ne veeneespēt uz latvee-

šeem un igauņeem ar sprediķošanu latveešu un igauņu valodā, bet ari-

dzan nacionaleem deevkalpojumeem grāmatu sagādāšanaiatrast starp

latveešeem un igauņeem mācekļus un katoļu deevbijibas darbineekus,

par kam vēl turpmāk dzirdēsim.

Te nu bija ko saņemtees evaņģeliskeem mācitajeem ar saveem

katoļu amata brāļeem. Bet, kā jau no Rusova dzirdējām, no teem to-

laik nevarēja nekādas leelas leetas sagaidit. Tāpat leelskungs G.

Ķetlers nav ar mācitajeem ar meeru. Tas sūdzas kādā baznicu pār-

lūkeem laistā rakstā par teem, ka tee apģērbā dažkārt neturotees, kā

mācitajeem peeklājas, ka tee maisotees visādās pasauligās darīšanās,

ejot uz medibām, plītējot, gribot visās dzīrās un deijās būt pirmee un

pēdejee, nepaleekot ne no veenām veesibām nost, bet katru reiz ejot

uzjautrināt veesus, lai ari pee tam paši kļūtu par joku un apsmeeklu;

pa daudz atļaujot vaļas muižneekeem un radineekeem.

Ja nu tā dzīvoja mācitaji, kāds brīnums, ka tad latveešeem bij

jānogrimst aveenu dziļākā gara tumsibā ? Tagad māņu ticiba plauk-

tin uzplauka; no burvjeem nekad tā nebijās, kā XVI. gadsimtenī un

pūtējus, zīlneekus, pūšļotājus nekad tik čakli ne-uzmekleja, kā šaī

laikmetā; pat vāceeši gāja pee tādeem zintneekeem.

Tak reformācijas gaisma nevarēja palikt bez jebkāda atspīduma

pat ari šajā Ēģiptes tumsibā. Eeraudzidami pa reformācijas laiku ka-

toļu garidzneeku un jezuitu radušos rosibu grāmatu apgādāšanā, sa-

rakstīšanā un atjēgdamees, ka tautās apgaismiba caur svēteem rak-

steem ir veens no protestantisma pamata likumeem, ar' evanģeliskee

mācitaji sāka eelauzitees latveešu valodā, sāka tanī tulkot un uzrakstit

visnepeeceešamakos kristigās mācibas gabalus, šādu tulkojumu tikpat
no luterāņu, kā katoļu garidzneeku puses ir mūsu preekšā jau vesela

rinda. Viņi sākās sevišķi jau no pirmā reformācijas laika un ir uzska-

tami par vecakajeem latveešu garigu rakstu peeminekļeem.
Par pirmo latveešu grāmatu uzcītigako apgādātāju uzskatams

kreetnais, teicamais leelskungs. Pārleecinajees, ka baznicās un skolās

nevar iztikt bez grāmatām, viņš, sekodams Prūsijas leelkunga Albrech-

ta preekšzīmei, skubināja evaņģēliskos mācitajus, tulkot latveešu va-

lodā garigus rakstus,un apņēmās gādāt par viņu eespeešanu. Kas tūliņ

un visuzcītigaki paklausija leelkunga pamudinjumam,tasbija Dobeles

mācitajs Jānis Rivius 1). Tas pārtulkoja Mārtiņa Lutera mazo katķi-

smu, dažas garigas dzeesmās un evaņģēliju gabalus. Deemžēl nāve

neļāva šim teicamajam vīram tapt galā ar ta tulkojumeem, peesteig-

damās tam 1586. g. Tak četri citi mācitaji,kā: Kristjānis Mike (Micke)

neko tuvāku pa viņu stāstit.

') Tak ne v. Recke, ne Napiersky's 111.'552, ne Cimmermanis 14. 1. p. nezin
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Eecavā, Baltcers Lembroks (jeb Lemrbock) Tukumā, Gotthards Rey-

merss Bauskā un Jānis VegmanisSaldū, — turpināja un pabeidza ee-

sākto darbu, tā ka tas vēl taī pašā Rivius nāves gadā varēja tapt ee-

speests. Devīgais leeskungs lika par savu naudu Karalaučos apgādāt

Rivius tulkoto Lutera mazo katķismu ar virsrakstu „Enchiridion" (ro-

kas grāmata). Tā nu, kā mēs tagad zinām, nebija vis pirmā, kā līdz

šim nepareizi dēvēja, bet otrā eespeestā latveešu grāmata. Tās

pilnīgais virsraksts ir vācu valodā, kā no vāceem parasts un skan tā:

~Enchiriodion. Der kleine Catechismus: Oder Christliche Zucht fūr

die gemeinen Pfarrherr vnd Prediger auch Hausueter etc. Durch D.

Martin Luther. Nun aber aus dem deudschen ins vndeutsche ge-

bracht, vnd von wort zu wort, wie es von D. M. Luthero gesetzet,

gefasset worden. Joh. 1. 17. Das Gesetz ist durch Mosen gegeben,

die Gnade vnd warheit ist durch Jesum Christum worden. Gedruckt

zu Konigsperg bey George Osterbergern (Anno M. D. LXXXVP).

Šis katķisms sarakstits neveenlatveešu, bet pa daļai ari vācu va-

lodā. Tā, peem., pats sākums ir vācisks: Die fūnff heuptstūck des

heiligen catechismi neben der beicht frage vnd antwort, die da sonder-

lich den einfeltigen bawren vor vnd nach der predigt sollen fein

deutlich vnd langsam vorgelesen vnd gebetetwerden(Sv.katķisma peeci

galvas gabali, blakus grēku sīdzešanas jautājumam un atbildei, kas

sevišķi veenteesigeem zemneekeem pirms un pēc sprediķa jālasa labi

skaidri un lēni preekšā un jāsaka kā lūgšana).

Die heiligen zehen gebot.

Te desmette de\ve bowssle. Exodi tan 20. wetan.

Der glaube. Ta tvtczibe.

111.

Das gebet oder vater unser.

Ta sweete luukschenne.

IV.

Die heilige taufe. No to sweete crustibe.

V.

Von dem heiligen abentmal unsers herm und heilandes Ješu Christi.

No to estadvumme to czenige vnd darge mese vnd assene musse kunge

Ješu Christi.

Von der beicht.

Šim virsrakstam trūkst latviska tulkojuma.

Frage vnd antwort auffs kūrzeste gestelletfūr dieselbig,so zum heiligen

abentmal des herrn gehen wollen.

') Par jaunu izdevumu dzirdēsim turpmāk.
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Wena chrustite maetcibe no to joutaschen und adbildeschenne prexan

tims, kattre tur py dewe gaide edth.

Die heiligen zehen gebot gottes.

Te desmette boussle, ka tos venam namme thewam szouwe szaime wen-

kārtige preschan thurreeth vnde mātcvt buhs.

Der glaube.

Ta titcibe, ka to wenam namme thewam szouvve szaime vvenkārtige

preschan thurreeth vnde maetcvt buhs.

Das heilige vater unser.

Ta lueckschenne, ka to wenam namme thevvam szouwe szaime wen-

kārtige prexkan thurreet vnde mātcyt buhs.

Vom sacrament der heiligen tauffe.

No to sweete chrustibe, ka to patte venam namme thewam szouwe

szaime wenkārtige preschan thurreet vnde maetczvt buhs.

Vom sacramente des altars.

No tho estadiuuwme ieb1 ) wackarre ehdene musze kunge Ješu

Christi, kha to wenam namme thewam szouwe szaisme2) wenkārtige

preschan thurreet vnde maetczvt buhs.

Folget eine kurtze forma zu beichten fūr die einfeltigen aus dem

catechismo M. Lutheri D.

Der Morgensegen.

Ta ryte luuckschenne, ka wenam namme thewam szouwe szaime

wenkartige maetcvth buhs.

Tan rvtan, kad tu auxkam czeles, tad buhs thdw chrustites ar tho

sweete kruste vnde szatcyth: Nu palliydtcz man tas dews thews f,
dhels f vnde svveetz gars f. Amen.

Der abendsegen.

Tan wackarran, kad tu gulleth ese, thad buhs thow chrustites

ar to

Wie ein hausuater sein gesindesol leren das benedicite vnd gratias

sprechen.

Tems bhernems vnde tay szayme buuse ar szallicktims rokims*

vnde disschanne godige prexkan to gaide sthaweet vnd szatcyth:
Wuesses atczes gaidevs thow kunx.

Das gratias.

Patteitczet tam kungam, aesto thas gir mylyx vnde vinge myle-

stibe palleckt muszige,

Folget die hausztaffel.

Den bischouen, pfarherm vnd predigern.

sprechen.

Das gratias.

') ta (?). J ) szaime.
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Venam pvskopam buhs nee no szedczigam 1 ) bute, wenas szewas

wiram, gauwigam, gaddygam, rāmam, mayotayam,

Den zuhbrern.

Tas kunx gir pawheleis, ka te, kattre to euangelium szludena, tims

buus sz6w no to euangelio vs turreetes, I. Corinth. —

Von vveltlicher oberkeit,

Iszkwens gir tems wuercenekems packlouszyx, kattrems ta warre

pār to gir, aesto wuesse vvuerszeneke gir no dewe estadite; —

Von den vnderthanen.

Dodeth tam keyseram, kas tam keyseram peder, Matth. 22. —

Den ehemennern.

Juus vyre sziwoth py yuusims sewims ar prate vnde dodeth tims

seweskims, kha thay waye buuschenne vvinge gode,
Den ehefrawen.

Juus szewes esset paklouszige yuusims wyrims, kha tam kungam,

iydtcz kha Sara Ābraham packlauzsiga by vnde dhewey to kunge, —

Den eltern.

Juus thewe nhe abdusmoyet yuuses bernes,
Den kindern.

Juus bherne esset palouszige yuusims whetczakims exkan to kunge,

aesto tas peklayas.

Den knechten, megden, taglonern vnd arbeitern etc.

Juus kalpe esset paklouszige yuuszims meszige kungims ar bya-
schenne vnde tryszeschenne exkan wene ventesige szirde, —

— Den hauszherrn vnd hauszfrawen.

Juus kunge darreth arridtczan to patte prettybe thems.

Der gemeine jugent.

Juus jounake esseth tims whetczakims paklouszige.
Den widwen.

Ta gir wena ystena attraitne, kattra wentesziga gir vnd szouwe

czerribe vs dewe leke.

Der gemeine.

~Mylena touwe tuwake, kha thow pattim", exkan tho wārde gir

wuesse bouszle aptwherte. Rom. 13. —

Ein trauwbūchlin fiir die einfeltigen pfarherrn.

D. Martin Luth.

Zum ersten auff der cantzel auffbieten mit solchen worten:

Hans N. vnde Anna N. gribbas szow peetez dewe estadischenne

exkan to sweete loulibe dotēs;

') neenosedczigam.
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Hie lasse sich die trawringe geben, vnde fiige jre beide rechte

hand zusamen vnd spreche: Ko dews gir kopan szalydtczenais, to ne

buhs nee wenam czilwekam skirth
—

Darnach spreche er fur allen gemein:

Aesto ka nu Hans N. vnde Anna N. vens otre grib par loulate

drouge

Vor dem altar vber dem breutgam vnd braut lese er gottes wort,

Genesis 2: Vnde dews tas kunx szatcy, tas nhe gir lab, ka thas szilwhex

vens gir
Darnach wende er sich zu jnen beiden, rede sie an also:

Aesto ka yuus nu abbe duewe exkan to loulibe padeuwussche

esseth exkan dewe wārde,
Hie recke er die hende vber sie vnd bete also: O wuessewaldyx

kunx dews,

Das tauffbiichlin D. Mart. Luth.

Der teuft'er spreche: Ey aran tu neskystez gars vnde dode wete

tam sweetam garram.

Darnach mache er ein creutz an die stirn vnd brust vnd spreche:

Jem to syme tha sweete kruste preschan touwe pere vnde py to krute.—

Denn lege der priester seine hende auffs kindes heubt vnd bete das

vater vnser sampt dem paten, nider gekniet: Musze thews exkan to

debbes, sweetytcz thope tows wārdtcz etc.

Darnach leite man das kindlin zu der tauffe vnd der priester

spreche: Tas kunx passarge touwe exkan eschenne vnd aran eschenne

no scho layke exkan muszige bes galle. Amen. —

Darnach las der priester das kind durch seine paten dem teuffel

absagen vnde spreche:

N., aysledtcz tu to whelne ?

Adbilde : la.

Darnach frage er: Tytcze tu exkan dewe to wuessewaldytaye

thewe, raddytaye debes vnde thās semmes?

Atbilde: Ja.

Da neme er das kind vnd tauffe es vnd spreche: Vnde es chrustv

thow exkan to wārde tho thewe vnd tho dhele vnde to sweeta garre1).

Ja nu vaicājam pēc šī mūsu katķisma nozīmes, tad dabonam uz

tam atbildi, ka viņa ir divējāda: vēsturiska —ta ir otrā visvecākā

eespeestā latveešu grāmata —un valodneeciskā; jo še atrodam daudz

') Sk. Litauische und Lettische Drucke des 16. Jahrhunderts, herausgegeben

von Adalbert Beccenberger.

11. Der Lettische Katechismus vom Jahre 1586.

111. Das litauische Taufformular vom Jahre 1559.

IV. Anhang: Das (angeblich altpreussische) lettische Vaterunser des Simon

Grunau.

Gbttingen, Robert Peppmiiller, 1875.
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uzglabājušos vecu valodas formu, peem. futurs buuse =būs; tapsē =

taps; infinitivs bute == būt, gresthe = greest; lokativforntas: krustan,
tan vvackarran, tan wetan; prepozicijas: exkan, appeskan, prexkan

(preschan, prexan, —n dēļ sal. Schleicher, Lit. Gr. 293. g. p.) etc. —

Atteecotees uz tulkojumu, tad tas ir deezgan vājš. Katķismā ir daudz

nelatvisku izteiceenu, pa daļai nelāgu ģermānismu. Un ortogrāfija,

pareizrakstība, kādā šis tulkojums parādās, ir ta nepareizākā, kādu tik

var eedomatees, tāda pat nekonzekventa, neveenada, kādu atradām

agrāk aplūkotās tēvu-reizēs. Prof. A. Beccenbergers saka : Geradezu

entsetzlich ist das graphischeGewand,invvelchem die lettischen Worter

erscheinen, und welches oft das Verstāndnis derselben erschvvert

(VIII. 1. p.).

Ka šīs otrās latveešu grāmatasvaloda un rakstiba nepar matu nav

labāka par pirmās latveešu grāmatas —
Kanizius katķisma —

valodu

un rakstibu, par tam varam pārleecinatees, abu katķismu valoduveenu

otrai blakus stādot un salīdzinot.

tha Pater (1585. gada katķ. Das gebet oder Vater vnser Ta sweete

Tēvs mūs. luukschenne (1586. gada katķismā)..
Kā skan tha Pater? Tha pirmā lukschen:

Thews mues katters tu es exan debbes.

Schwetitcz toep tous wartcz.

Enak mums touwe walstibb

Touws praetcz notek lidze ka

exan debbes, tha vvurszon zemmes.

Dode mums schoden denizke maize.

Vnde pammette mums muse

parrade, lidze ka mes pa-

mettam szouwems parraaenekems.

Vnd nevvedde mums launan

kardenaschen.
t

Beth pezti mums no tho loune.

Amen.

Muusze thews exkan tho debbes.

sweetyttz thope tows waerdtcz,

enakas mums touwe walztibe,

tows praetcz noteke, ka exkan

debbes, tha arridtczan vvuerszon

zemmes,

musze denizke mayze dode mums

schoden
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Vnde pammet mums musse parrade,

ka mehs pammetam mussims

paradenekims
Vnde nhe \vedde mums exkan

kaerdenaschenne

beth atpezty mums no to loune.

Pateesi, kā jau teikts, abi katķismi tā valodas, kā rakstibas ziņā
neko daudz ne-atšķiras veens no otra.

Par teem četreem jau mineteem mācitajeem, kas Rivius uzsākto

darbu galā veduši, trūkst tāpat kādu tuvāku ziņu, kā par pašu Rivius.

Par Kristjāni Miki dabonam tik zināt, ka tas 1578. g. un tad vēl 10.

oktobrī 1586. g. bijis par mācitaju Eecavā, līdz pēc uzRīgu pee Domes-

baznicas aicināts; no Ernesta Baltcei'a jeb Balthazara Lembrek (kura

īstenais vārds pat nav lāga zināms, tas top saukts vēl Lembruck,

Lemrbock), tik teikts, ka tas bijis mācitajs, Tukumā; par Gotthardu

Reimersu peeminets, ka tas bijis jau 1573. g. Bauskā par pirmo latveešu

draudzes mācitaju; tas esot tulkojis stāstus par ta kunga Jēzus Kri-

stus ceešanu un miršanu; tas miris 1607. g.; par Jāni Vegmani pē-

digi veenigi peebilsts, ka tas bijis par mācitaju Saldū.

Šee četri Kurzemes mācitaji, ~valodu pratēji" (~der Sprachen

kundig"), ~pēc eepreekš eegūtās leelkunga pavēles, t. i. pēc eepreekš

no leelkunga izdabūtās pilnvaras" pabeidza uzsākto darbu ar lekci-

oneem, evanģelijeem, psalmeem un dzeesmām, izdodami 1587 gadā:

~Vndeutsche Psalmen und geistbche Lrieder oder Gesenge, welche m

den Kirchen des Furstenthumes Churland vnd Semigallien m Liefflande

gesungen werden."

Psalm 92.

Das ist ein kostlich ding, dem HERRN

danken,

Und lobsingen deinen Namen dv

Hdchster.

Des morgens deine gnade, und des

Nachts deine warheit verkūndigen.

Psalm 96.

Singet dem HERRN ein newes Lied,

singet dem HERRN aile Welt.

Singet dem HERRN und lobet seinen

Namen,

Prediget einen tag am andern sein heil."

Blat 15.

Hierauff volget das Agnus Dei.
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O Lamb Gottes dv, etc.

Auff die gemeinenSontage.

Dewe Jeers tu vem vs thoew taes Passaules Greckes, esse mums

sželyx. 0 Dewe Jeers tuyem vs thoevv taes Passoules Greckes, dode

mums touvve Mere.

Ein ander Agnus Dci gemeinig lich zusingen.

O Lamb Gottes unschnldig.

Dewe Jeers nee noszedczis, py kruste koke nokoutz, allas atrastz

paczetyx, ka tomher tu tappe pulgaetz, wuesses greckes ess tu nessis,

mhes butēm wuesse Jsbailosche Abszelo thew par mums OJESV.

Dode mums touvve Mere OJESV.

Darnach eine Euangelische
Absolution zum Volcke. Der Diener.

Tha Kunge Mers, gir allaszin aryums.

Kamēr 1586. g. izdotā rokas grāmatiņa sneedza tik M. Lutera

mazo katķismu, tamēr še viņas turpinumā atrodam bez dažām Dā-

vida dzeesmām (nevācu psalmeem) ari citas garigas dzeesmās, tad lūg-
šanas un liturģijas gabalus; kolektes ar notēm, svētdeenu un svētku

evaņģēlijus un lekcijas; pēdigi stāstus par Kristus ceešanu un mir-

šanu. Visus šos rakstus kopā nosauca par latveešu pirmo rokas grā-

matu (~Enchiridion").

Tā pirmee latveešu rakstneecibas ražojumi aptvēra tik tos kristi-

gās mācibas gabalus, kas bija visnepeeceešamakee pašeem mācita-

jeem, pee deevkalpojumeem. Ari vāceešeem veen varēja būt sapro-

tama ta valoda, kādā viņi bija sarakstiti. Vārdi bija gan latveešu,

bet visādi saķēmoti, pēc vācu vārdu kārtibas sakopoti un pee tam

šausmigā ortogrāfijā eetērpti, viņi tā tad maz izklausās pēc latvi-

skām skaņām. Nevar par tam ari daudz brīnitees, apdomājot, ka šeem

pirmajeem rakstneekeem bez jebkādeem līdzekļeem, noklausotees

veen, nācās mācitees latveešu valodu un pee tam vēl neparasto skaņu

apzīmei sameklēt vācu burtus, kas nepeetika latveešu vārdeem. Ja

jauše sagaiditum dzeesmās ar pantmēru un atskaņām, tad būtu pārak
daudz prasits. ~Ailes zeugt eben davon, dass nur unumgāngliches

Bedūrfniss diese Arbeiten erzwang, und kein freier Wille dabei seinen

uneingeschrānķten Spielraum hatte."1)-
Šī grāmatano jaunaizdota no prof. Beccenbergera un Dr. Bielen-

steina latveešu grāmatneecibas 300 gadu jubilejaipar peemiņu ar divi

faksimile peelikumeem jeb vecā eespeeduma pakaļdarinumeem, kuri

]) Dr. Zimmermann, Versuch einer lett. Lit.-Gesch. p. 12.
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peevesti jau agrāk grāmatiņas preekšā. (Jelgavā, 1886.). Kā jau

pašā tekstā mainās vācu valoda ar latveešu, tā ari te virsraksts abās

valodās un veltijums tāpat: „Dem lettischen Volke gewidmet als Er-

innerungan die Anfānge seines geistigenLebens, als der evangelischen

Kirche Schmuck und Rustung, als stets leuchtender Stern auf dem

Weg m die Zukunft.
—

Dāvana Latveešu tautai par garigās dzīvibas

eesākuma peemiņu, par evanģeliuma-ticigas draudzes rotu un bru-

ņām, par spožu zvaigzni nākotnē".

Enchiridienam eet pa preekšu labi garš veltijums (10 lapu pu-

ses beezs): ~Den Durchleuchtige, HochgebornenFursten vnd Herrn,

Herrn Friederichen vnd Herrn Wilchelm, Gebrudern, m Lieffland, zu

Churland vnd SemigallienHertzogen" — leelkunga Gottharda dēleem

šis veltijums ir pa leelakai daļai maz nozīmigs, eevēribu pelna tik

sekošā veeta: ~E. F. G. haben... nicht vmbgang haben sollen, durch

derselben Rhete, Churlendische und Semgallische Kirchen Visitatorn,

die Edlen, Ehrenuesten und Achtbarn Herrn Salomon Henning vnd

Christian Schroders vns Prediger embsig vnd getrewlich vermanen zu

lassen, Wir wollen auch etwas fiir die arme, einfeltige Vndeutsche zu

warem und mehrem vnterricht vnd trost jrer Seligkeit aus Deutscher

Sprache m die Vndeutsche vertiren vnd setzen, Damit sie desto bas vn-

terrichtet, von jrer Abgdtterev, Aberglauben, Zeuberey, Hexenwerck

vnd andern sunden mehr erleytet vnd zum waren erkentnis Gottes ins

gemein. jung vnd alt gebracht werden mochten. Solchen miihe und

arbeit ob sich wol unser m Gott ruhender Mitbruder am wort

Gottes, Herr Johan Riuius, seliger, damals Pastor zu Doblehn, hiebe-

uorn vnterfangen und an die verdolmetschung des Catechismi des hoch-

erleuchten Mannes Gottes D. Mārtiņi Lutheri seliger gedechtnis, so-

wol der Sontags vnd andern vornembsten Feste Epistel vnd Euange-

lien, als auch der gewonlichen Christlichen Psalmen und Gesenge m

den Kirchen nicht wenig oder geringen fleis gewandt, So hat doch

solch sein trevver fleis und arbeit-wegen seines vnuermutlichen vnd

plotzlichen abscheides aus diesem elenden Jammerthal nicht konnēn

vollkomlichen ins werck gerichtet oder m Druck verfertiget werden,

Bis numehr vnserer des Sacrosancti Ministerij etliche einheimische vnd

der Sprachen kiindig auff vor erlangten Fiirstlichen befehlich solche

arbeit wider auffs new vor die hand genomen vnd verfertiget."—
Vel-

tijums rakstits Bauskā: ~Bauschenburg am 10. Octobris Calendarij

non correcti, Anno 1586," un parakstīts no „Christian Mick1) zur Ekaw,

') v. Recke un Napierskvs sauc viņu Micke, tik vēl peezimedami: „Bija kopš

1578. g. par mātitaju Eecavā, Kurzemē un kopš 1586. g. pee Domes baznicas Rigā.

Par Lemrbock, ko viņi un visi citi sauc par Lembreck, viņi neko nepeemin.
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Baltzer Lemrbock zu Tuckum, Gothard Revmers1 ) zum Bauschenburg
und Johannes VVegman zur Frawenburg, Pfarherr und Prediger."

Šee enchiridiona izdevēji naVjdeemžēl izsacijušees par kopēja

darba veidu. Viņu peeminetās dzīves veetas —Eecava, Tukums, Baus-

ka un Saldus
—

atrodās tanī latveešu valodas laukā, kurā runā vi-

dējo dialektu (xacvtj oiaAe/.-co;); tai pašā apvidū gul ari Dobele, Rivius

dzīves veeta. Bet šis dialekts sadalās vairāk izloksnēs un kā tādas

starp citu taisni minamas Kandavas-Tukuma.Jelgavas-Dobelesun Baus-

kas izloksnes. Vaj tad nu šīs rokas grāmatas valodā ir tās izloksnes

kopā jauktas, tā ka katrs izdevējs būtu veenu daļuapstrādājis un to

tad tām citām peeveenojis? Jeb viņi to pārtulkojumu kopā rediģējuši

un izveduši tad konsekventi veenuizloksni ? Uz šeem jautajumeem va-

rētu rasi tik atbildēt pamatigs atsevišķo izlokšņu un šo vēstures pazi-

nējs. Tam būtu ari jāizšķir, vaj enchiridiona valoda ir vispār vidus

Kurzemes; jo tajā sastop vairāk vārdu, kuri mazākais tagad vidus

Kurzemes dialektā nav dzirdami. Ta peem. ģir (-jir -ir) ir augšga-

lisks; galotņu vokālu norāvums (apokope) un to notrulinums par c ir

tāmisks, tāpat az aiz veetā; a pārvērtums eekš o (tovs), au eekš ou

uzejams augšgaleešu-latgaleešu un tāmeešu izloksnēs. Vārdi kā:

prexkan, appeskan, exkan, ar' exan —
leekās esam augšgaliski (hoch-

lettisch), bet
— oteers, katters v. t. pr. atkal tāmiski.

Oriģinālā atrodās daži koka greezumi. Pirmais rāda pa kreisi

uz Zinai Deevu mākonī, pasneedzot ceļos nometušamees Mozum liku-

mu tabulas, pa labi jūdus ap zelta teļu; otrais rāda Deevu ar kreiso

roku uz pasaules lodes, labo pār to izsteeptu; trešajā parādās Deevs

mākonī, svētidams uz viņu raugošos un lūdzošus, ceļos nometušos cil-

vēkus; ceturtā rāda Jezu ar ta mācekļeem pee galda sēdam2).

Tādi bija latveešu rakstneecibas sākumi. Iz eepreekš preekšā

celtā nu skaidri un gaiširedzams, veenkārt, ka līdz šim parastās do-

mas, it kā ka jebkādas katoļu literatūras latveešeem nebūtu bijis, nav

dibinātas un otrkārt, ka latveešu deevvārdu grāmatas sākumā nav

rakstitas latgaleešu izloksnē, bet vispārigi ņemot, tai pašā valodā,

kādā ari protestantiskee izdevumi.

Šee latv. rakstneecibas sākumi palika tādi kādu pussimtu gadu

bez kādeem pārlabojumeem, bez kādeem papildinumeem, bez kā-

deem pavairojumeem. Pēc Teča (Kuri. Kirchengesch. 11. 191, 111. 152)

*) Revmers (Reimers) pēc ziņām pee v. Recke's un Napierskv bija kopš 1573.

gada pirmais latveešu mācitajs Bauskā, Kurzemē un mira 1607. g. Viņš sagatavoja

ari patstāvigi tulkojumu: „Passio. Von dem Leyden und Sterben vnsers Herrn vnd

Hevlandes Ješu Christi, nach den 4 Evangelisten. Aus Deutscher Sprache m

Undeutsche gebracht. Konigsberg, 1587. 15 81. 4°". Cimmermanis min par ta

paša darba otru izdevumu: Rigā, 1615. g. — Par Vegmani nav tuvāku ziņu.

-) Sk. A. Bēccenberger, Litauische und Lettische Drucke des 16. Jahrhunderts.

Gottingen, 1875. XVI.—XVIII. 1. p.
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atradees veens eksemplārs no enchiridiona — katķisma līdz ar psal-

meem, evanģelijeem un vēstulēm (epistelem) un Revmersa ~Passio"

— Leepajas baznicas bibliotēkā. Tečs, kurš nomira Leepajā 1771. g.

kā emeritets garidzneeks, peemin (111. 152) : ~man kann gar leicht

urtheilen, dass diese allererste Ausgabe der Lettischen Liedersamm-

lung— nemlich der Psalmen von 1587 — eben nicht m so starker An-

zahl geschehen, dannenhero sie auch m kurzem vergriffen worden,
und auch wohl heutiges Tages —

im J. 1770
—

keines mehr im Lande

aufzutreiben sein mochte, ob ich gleich noch derselben eins besitze."

—No jauna eespeests katķisms kā peelikums pee nupat peevesteem

~Psalmen v. s. w. Riga 1615".

Lai gan Gotth. Ķetlers kā Vidzemes pārvaldneeks un Kurzemes

leelskungs nevarēja aiz muižneeku pretošanās izvest visus savus nodo-

mus, kas būtu nākuši zemes bērneem par labu, starp citu peem. di-

bināt Vidzemē ģimnāziju preekš latveešu un igauņu bērneem, tomēr uz

viņa pavēli ap 1566. g. tika celtas vairāk baznicas un dažas skolas

Kurzemē. Lai gan muižneeki viņam izkaulēja svarīgas privilēģijas

(Privilegium Gotthardi), pēc kurām Kurzemes muižneeciba dabūja
tās pašas kakla- un civilteesibas par saveem zemneekeem, kādas bija
Vidzemes muižneeciba eeguvuse no Polijas karaļa Sigismunda Augu-

sta, tomēr leelskungs palika veenmēr zemneeku pārstāvētājs. Un te ee-

raugams cīniņš par varu starp muižneekeem un leelkungu. Starp šīm

abām zemes varām pastāvēja pa visu Kurzemes leelkungu valsts laiku

nemitigs eenaids unnesaticiba līdz ar sūdzibām pee poļu valdibas, kura

šīs ķildas vēl uzkūra, vājinādama tādā kārtā pretneeku spēkus, lai va-

rētu Kurzemi sev pavisam peeveenot.

Pēc eegūtām privilēģijām veenigi muižneekeem bij atļauts, tu-

rēt krogus, sudmalas, darit unpārdot alu, dedzināt brandvīnu; veenigi
muižneekeem peedereja medibas, ezeru un upju zveja. Tee bija svei-

ki no muitas un nodokļeem. Joprojām kungam-muižneekam peeder ir

paša, ir zemneeka zeme ar šī sētu, mantu, seevu un bērneem; zemnee-

kam.nepeederpat ne kailā dzīviba. Zemneekam aizleegts viss; tas ne-

drīkst bez kunga ziņas pat ne precetees. Par kaut kādu ne-uzmanibu

tas dabūjavairāk pāru rīkstes; par bēgšanu nocirta kāju; par medi-

šanu draudēja ar nāves sodu. Kungam ir visas teesibas un preekšroci-

bas, zemneekam tik klausibas un nodevas.

Lai gan zem tādeem apstākļeem labsirdigais Gotthards maz ko

varēja par skolām gādāt; jomuižneeki baidijāsno tām, kā no uguns;

kas tad aršot zemi, ja latveeši eešot skolā?... Tomēr vēl preekš savas

nāves leelskungs paspēja gādātpar pirmās latveešu rokas grāmatas ee-

speedi, ko viņš kā kroni uzspraudis savam grūtajam valdibas laikam.
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Tautas dzeja.

Te nu literatūras vēsturneeks atrod deemžēl atkal pavisam neap-

strādātu lauku preekšā. Ir mums pārbagāta tautas dzeja, dzeesmas

un dainas bez gala, bet tās visas ir bez vēsturiska sakārtojuma. Ne-

veens vēl nav mēģinājis viņu izcelšanās laiku kaut ari tik vispār, pār-

teešām pēc gadu simteņeem noteikt; jo sīkāki, ar datumu un gadu
mūsu tautas dzeju apzīmēt, nav pavisam eespējams. Te tikai ārigee

dzīves apstākļi, sabeedriskais stāvoklis, ļaužu šķiras dod kādus mājee-

nus. Tā ka, kā dzirdējām, muižneeki caur izkaulētām privilēģijām

peesavinajušees visas brīvibas un zemneeki visas zaudējuši, palikdami

veenigi par kungu darbneekeem,arajeem, — tad nu vispirms še sasto-

pamas arāju dzeesmas jeb dzeesmas par arajeem un kasarteem sakarā.

1. Arajs, salīdzinot ar citām ļaužu šķirām,
citeem amateem — dzīves stāvokļeem.

Jo gaiši tagadējo jauno stāvokli rāda sekošās dainas, kurās arājs

ar humoru stāsta par savu likteni:

Es gribēju kundziņš būt,

Ledus kalu zobentiņu;
Izkūst ledus zobentiņš,
Paleek' kunga arajiņš. 28259.

Tas it kā saka: Es gribēju gan kungs būt, pār savu zemi valdit,

tak nebiju par asu, greezigu zobenu rūpejees, par bruņošanos gādājis.

Kad eenaidneeks bruka virsū, tad nebija eeroču atgaiņatees un tā ja-

paleek par kunga nebrīvu arāju. Tad nu:

Kundziņam kungam būt,

Bāliņam arājam;

Kundziņš naudu žvadzināja,

Bāliņš maizes gabaliņu. 28261.

Kārkla vizēs, kankariņi,

Tee maizites pelnitaji;

Kunga svārki, zābaciņi,
Tee naudiņas tērētāji. 28260.

Kundziņš savu gaspažiņu
Ar āboli kaitināja;

Arājs savu līgaviņu

Ar maizites gabaliņu. 28262.

Kundziņš savu gaspažiņu
Ar āboli kaitināja;

Es nabaga darbeneeks

Ar maizites garoziņu. 2. *



485

Labāk gāju pee arāja,

Ne pee muižas vagariņa:

Arājam tīra maize,

Vagaram balts speeķits. 28263.

Deevs dod meežu arājam
Simtu ķirpu tīrumā;
Deevs dod putnu šāvējam1)
Ne spalviņas neredzēt. 28258.

Arājam karsta saule,

Rudzu guba tīrumā;

Zvejneekam tumša nakts,

Balta nauda maciņā. 28255.

Arajiņa līgavai

Sidrabiņa sakta mirdz;

Draveneeka meitiņai
Zelts spīdēja vaiņagā. 28256.

Artu, artu bāleliņi,

Ne zvejotu Daugavā,

Zveju nams tā neskan,
Kā arāja istabiņa. 28257.

Art laukā, bāleliņ,
Ne zvejot jūriņā (ezerāi)!

Neskanēja zveju laiva,

Skan arāja izskaptiņa. 3.

Nepeeder nepeeder

Kliba kāja arājam;
Vāceešam peedereja

Pee melnā zābaciņ'. 28266.

Nepeeder, nepeeder
Zemneekam klibojot;
Vāceešam teevas kājas,

Tam peeder klibojot. 4.

Arajiņi, ecētāji,

Dzenat garus birzumiņus,

īsa būs šī vasara,

Zemu dzeed lakstigala. 27922.

Arajiņ(i) bāleliņ(i),
Visas tavas kājas zeed ;
No kājām zeedi bira,
No rokām sudrabinš. 27921.

') t. i. kungam.
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2. Dzeesmas par araja labibu.

Jebšu kungi arājam neko nenovēl, tomēr Deeviņš peešķir svētibu :
Zveedzin zveedza bāliņam

Aramee kumeliņi;
Aiz kungeem nedrīkstēja

Darit leelus tīrumiņus. 28150.

Kundziņš jāja raudādams

Garam manu rudzu lauku,

Eeraudzijis rudzu lauku

Kā ūdeni līgojam. 28024.

Kundziņš jāja raudādams

Garām manu rudzu lauku,

Redzej' manu rudzu lauku

Zelta miglu miglojam. 28025.

Deeviņš gāja lauciņā

Ar zeltitu sētaviti;

Kungam gāja smilgas sēt,

Arājam meežus, rudzus 27953.

Kad es gāju meežu(s) sēt,

Deevs sēd ežas maliņē ;

Kad es meežu alu(s) dzēru,

Sudrabs kannas dubenā. 28004.

Kur tu etsi, mīļš Deeviņi,
Ar sudraua sētuviti ?

—
Eeš' atraitnes druvirā.

Tai neveena sējejiņa. 28028.

Kur tu biji, mīļš Deeviņis,
Ka tu mani neredzēji?

Dažs skauģitis gausu ņēma
Manā rudzu tīrumā. 28027.

Deeviņš gāja rudzu sēt

Ar sudraba sētaviti;
Šam saujiņa, tam saujiņa,
Man ar visu sētaviti. 27954.

Es redzēju no tāleenes

Ezeriņu līgojot;
Tas nebijaezeriņš,
Tas bij tautu tīrumiņš. 27985.

Diveņš gojarudzu sātu,

Svāta Mora pabēržotu:
Zeižu maisi, zalta sākla,

Sudrabeņa sātiveite. 27955.
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Diveņš goja rudzu sātu,

Ar sudobra sātiveiti;
Svāta Mora berzēt goja

Ar tom zalta ciseņom. ( ?) ;

Diva dāls rodejos

Zaltu korklu kriūmeņā. 1.

Bandeneeki rudzus sēja
Diža ceļa maliņā.
Leeli kungi garām brauca:
Kam tas tādis rudzu lauks ?

Kam tas tādis rudzu lauks,

Zelta miglas nomiglotis,

Zelta miglas nomiglotis,

Sudrabiņa zeedim zeed,

Sudrabiņa zeedim zeede,

Dimantiņa graudiņeem? 27947.

Šinīs dainās, kā dzirdam, eeskanās par Deeva zemiti un Māras

zemiti, kuri vārdi tad ari turplikam palikuši veens Kurzemei, otrs

Vidzemei un Latgalei. Kurzeme top vēlāk ari daudzināta par maizes

zemiti.

Ai, rudziti rogainiti.
Tavu dārgu akotiņu.
Tevis dēļ Vāczemē

Zelta naudu kaldināja. 2790b.

Ai, rudziti rogainiti,

Tavu dārgu augumiņu,
Tevis dēļ Vāczemē (v. vāczemneeki)

Sudrabiņu kaldināja. 2.

Ai, rudziti, garaudziti,

Tavu leelu breedumiņu;
Mani brāļi Vāczemēi

Peecus kuģus kaldināja. 27905.

Kurzeme bij īpaši pa leelkungu laiku Vācijas maizes klēts. Ka

šo rudziti, rogainiti, sagaidija ar atvērtām rokām ari Rigā, Jelgavā, sa-

protams pats no sevis.

Ai, rudziti rogainiti,

Tavu dārgu augumiņu,
Tevis dēļ Rigas kungi

Zelta naudu kaldināja. 27909.

Ai, rudziti rogainiti,
Tavu dārgu akotiņu,
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Tevis dēļ Jelgavā

Zelta naudu leēdināja. V. 27908.

Ai, rudziti rogainiti,
Tavu dārgu augumiņu,
Visi Rigas preceneeki
Uz Daugavu naudu skaita. 1.

Ai, rudziti roggalviti
Tavu daiļu augumiņu,

Rigas kungi tevis dēļ

Saujā naudu žvadzināja. 2.

Ai, rudiziti roggaliti (v. roguliti, vārpai-

nit),

Tava dārga augumiņa,
Tevis labad Jelgavā
Zelta naudu leēdināja. 27908, 1.

Ak tu rudzu rogainiti,
Tavu dārgu labibiņu,
Preteem nāca Rigas kungi,
Preteem deva sudrabiņu. 27909, 3.

Tā rudziši, kā meeziši viseem nepeeceešami un viņus lūgtin lūdz,

lai viņi pasteidzās drīz augt tīrumā:

Ai, rudzit(i) rogainit(i),
Steidzees drīzi tīrumā,

Jau dažam, ne veenam,

Nerūc vairs (al. vaira) dzirnaviņas.
27907.

Ai, rudziti roggalviti,
Kam tu agri nezeedeji ?

Ne dižajam bajāram

Nerūc vairs dzirnavtiņas. 1.

Ai, rudziti rogainiti,
Sen bij tev nozeedet,
Jau dažam arājam
Nerūc vairs dzirnaviņas. 2.

Rudzi, rudzi, meeži, meeži,

Steidzatees tīrumā;

Ne veenam, ne dažam

Nerūc vaira dzirnaviņas. 5.

Bāliņš ar — māsiņa nes tam vainadziņu:

Bāliņš ara kalniņā
Ar dzeltenu kumeliņu;
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Es iznesu launadziņu

Sudrabiņa bļodiņā. 27952.

Bāliņ, tavi rudzu lauki

Viļņotees viļņojās.

Kalniņā stāvēdama

Otras malas neredzēju. 27951.

Deeviņš sauca vecus vīrus,

Vidū lauka stāvēdams.

Kurš papreekšu āzteces,
Tam būs meežu (v. laba) vasariņa.

27956.

Bite leela medeneece,
Ne viseem medu nesa;

Vasariņa laba seeva,

Ta viseem maizes deva. 27949.

Div' bajāri leelijās

Ceetu zeemu izmituši:

Bitit' koka serditē,
Rūdzis sneega apakšā. 27957.

Šai dainiņai ir neskaitāmi varianti; no teem „Latvju dainās" div-

padsmit seevišķi peevesti un tee ir cits par citu skaistāki, kā:

Bit' ar rudzi leelijās
Abi zeemu pārceetuši:
Rudzit's guļ lediņā,
Bitit' koka namiņā. 1.

Div' bagāti leelijās,
Kā būs zeemu pārdzīvot:
Rudzit's guli zem sneedziņa,
Bitit' koka namiņā. 2.

Divi bija, divi bija
Saltas zeemas ceetejiņi:
Bitit' koka sērditē

Rudzit's ledus gabalā. 7.

Divi, divi, kas tee divi,

Kas aukstumā nenosala ?

Bitit' koka serditē

Rudzit's sneega apakšā. 8.

Rudzit's leels, bite leela,
Abi leeli leelijās:
Rudzit's gul zem sērksniņa1 ),
Bite koka serditē. 11.

*) sabeezejs sneegs.
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Saderēja div' bagāti

Saltumā pārgulēt:

Rudzit's gul zem pērksniņas 1 ),

Bite koka namiņā. 12.

Bez rudzeem vēl sevišķi apdzeedati meeži, auzas un griķi

Ej, brāliti, meežu sēt,

Es nesišu sētuviti;

Tev dzeedaja zelta zīle,

Man sudraba lakstigala. 27970.

Kas tur spīd, kas tur viz

Viņa kalna galiņā?

Mīļš Deeviņš meežus sēja

Sudrabiņa sētuviņu. 28016.

Mazs putniņis zelta spārni
Pret sauliti lidināja;

Tā līgoja meeži, rudzi,

V. Tur aug mani meeži, rudzi,
Tur apeņi dārziņāi. 28056.

Meezit's gan leelijās,

Par rudziti garāks augt.

Rudzit's bija vārpiņā,
Meezit's trešā lapiņā. 28057.

Nezaļo, papuvite,

Tev zaļot nederēja,
Lai zaļo rudzi, meeži,

Teem zaļot peedereja. 28067.

Neveenam tā nevaid,
Kā tam rudzu rogaiņam:

Ij ruden, pavasar

Zaļi svārki mugurā. 28068.

Audz, meeziti,ņem krūmiņu,
šo rudeni daudz vajdzēs :

Ņems brālitis līgaviņu,

Dos māsiņu tautiņās. 27940, 1.

Audzeet, meeži, grezdamees,
Leela jā tīrumā;
Vec' ir mana māmuliņa,

Jāņem jauna līgaviņ'. 27941.

Auga rudzi, auga meeži,

Kas ne-auga arājam?

Sudrabiņš, tas ne-auga,

Tas nedīga dīdzejams. 27942.

') pērsla, pārsla.
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Un tomēr aug arājam sudrabs, zelts; krīt vagas galā naudiņa.

Ai, naudiņa, naudas māte,

Nekrīt ceļa maliņā;
Krīt' vadziņas galiņā,
Lai saņem arajiņš. 27904.

Leetds lija saulitē

Trīs lāsites veen nolija:

Veena meežu, otra rudzu,

Trešā zelta, sudrabiņa. 28035.

Pūri kā dārgākā labiba, kas pee mums neiztaisa deenišķu maizi,

saprotams, retāki minēti. Pūru maizei ir sava loma tik dzīrā.

Sēšu pūrus, sēšu meežus,

Rudenī kāzas dzeršu. 28135.

Arajiņš Deevu lūdza,
Lai dod auzas tīrumā,

Ko baroti kumeliņu,
Ka var jāti precibās. 27928.

Ai, ftuziņa, baltskariņa,
Tev vajaga leela lauka,

Kur tu pate grozisees,
Kur skariņa līgosees. 27896.

Es auziņas daudz nesēju,

Veenu pašu sētuviti,

Līgaviņa melacite

Nedzer auzu alutiņu. 27978.

Es nesēju daudz auziņu,
Man bij skaista līgaviņa,
Lai ta man neno(ne-ap)put,
Auzu miltus sijādama. 27983.

Griķit' sēju, griķit' pļāvu,

Griķit's laba labibiņa:
Lēts bij kult, lēts bij malt,

Lēts putriņu izvārit. 28000.

Auzas skara leelijās,
Divi baltas vilnanites;

Driķišam kantainam

Melni svārki, zābaciņi. 27943.

Kriķit' sēju, kriķit's auga,

Kriķit's laba labibiņ':
Lēts bij kult, lēts bij malt,

Lēts putriņu pavārit. 28000, 1.
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Šij tā daudzinātai labibiņai ir, kā redzam, trīs dažādi nosaukumi,

kuros mainas tee burti d, g un k.

Maza, maza man zemite,

Bet radiga labibiņa:
Veenu graudiņuizsēju,
Desmit nāca pakaļā. 28053.

Maza, maza man zemite,
Bet ražiga labibiņa:
Man uzauga divas vārpas

Veena salma galiņā. 28054.

3. Arajiņš un sējas putnis.

Lakstigala, sējas putnis,
Peecel manu arajiņu;
Jauns bij mans arajiņš,

Sējas laika nezināja. 28033.

Ari šai dainai ir neskaitāmi varianti, no kureem divpadsmit sevišķi

peevesti. No teem dažādi peemēri:
Dzeedi skaņi, lakstigala, «

Manā rožu dārziņā;

Jaunsbij manis arajiņis,

Sējas laiku nezināja. 1.

Lakstigala, sējas putnis,

Nāc man līdzi tautiņās:

Jaunis manis arajiņš,

Sējas laika nezināja. 2.

Lakstigala, sējas putnis,

Steidzees,agri šai zemē,

Jauns bij (ir) mans arajiņš,

Sējas laika nezināja. 6.

Nāc nākdama, lakstigala,

Nāc ar visu sējas laiku;
Jauni mani bāleliņi,

Sējas laika nezināja. 7.

Nāc nākdama, lakstigala,

Nāc tu laiku pavasari:

Jauns bij mans arajiņš,

Nezināja meežu sēt. 8.

Nāc nākdama, vasariņa,
Nāc ar visu lakstigalu;
Man bij jaunisarajiņis,

Sējas laika nezināja. 9.
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4. Citi putni.

Arajiņi, sējejiņi,

Sējas laiks pagalam;

Dzeguzite aizsmakusi,

Sējas laiku kūkodama. 27927.

Dzenišam raibi svārki

Ne arot, ne sējot;

Gan es aru, gan es sēju,
Man nav svārku mugurā. 27966, 1.

Dzenit's kala knipu knapu,

Raibi svārki mugurā;
Es strādāju deenu, nakti,
Man navkrekla mugurā. 4.

Dzenits kala sausu egli (v. kripu krāpu),
Raibi svārki mugurā;

Es ardams, ecēdams,
Raibus svārkus nedabuj'. sun 6.

Greeze greeza rudzišos,

Paipaliņa kārkliņos (v. kūliņā);

Bāliņš greeza maizes klaipu,

Skauģis greeza akmentiņu. 27995.

Greeze greeze rudzišos

Paipaliņa kārkliņos;
Greeze rudzus breedinaja,

Paipaliņa kasinajal ). 27996.

Greeza mana labvēlite,
Ta dzeedajarudzišos;

Tai es ļautu padzeedat
I manā istabā. 27998.

Greeze greeza rudzišos,

Paipaliņa kārkliņos.

Sagreez, Deevus, brāliņam

Rudzus, meežus tīrumā. 27997.

5. Maize nenāk gulot.

Neba maize pati nāca

Bagātajā veetiņā:
Nav saulite uzlēkusi,
Jau sirmiši nosvīduši. 28065.

') Paipalas dzeesma skan: „Kas? kas? — kas? kas? un tā tad viņa kasina.
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Šai dainai no daudz varianteem ir desmit atsevišķi eespeesti. Še

daži peemēri:

Bogotejam bogoteiba

Na-it pate rūceņā

Pyrma saūlis lākumeņa
Nūsveiduši kumeliņi. 1.

Ne par velti maize nāce

Esošā veetiņā:
Nava saule uzlēkusi

Jau bēriši sveedriņos. 4.

Nele lēti maize nāca

Bagātā veetiņā:
Ik vakara satecēja
Nosvīduši kumeliņi. 6.

Vaj guloti maize nāca

Bagātajā veetiņā?
Ik rītiņus bez saulites

Peec' arāji tīrumā. 9.

6. Brāļi maizes deveji, aizdeveji.

Dodeet, brāļi, man maizites

Deviņām nedēļām,
Es vārpiņueeraudziju

Leelajā tīrumā. 27958.

Šai dainai ari labi daudz variantu, no kureem pilnīgā tekstā pee-

vesti astoņi, še daži peemēri:
Aizdodeet man maizites

Deviņām nedēļām,
Es zeediņu eeraudziju

Šodeen rudzu gabalā. 2.

Dūd, broleņ, manmaizeitis

Pa lelam gobolam,
Es vorpeņu iraūdzēju

Lelujā teirumā. 3.

Dod, bāliņi, man maiziti

Deviņām nedēļām,
Jau rudzitis vārpu reeta

Leelajā tīrumā. 4.

Dod, bāliņ, man maizites

Deviņām nedēļām,
Es vakareeraudziju

Rudzu zeedu tīrumā. 5.
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Dod, bāliņ, man maizites

Deviņām nedēļām,
Jau vārpiņu eeraudziju
Tautu dēla tīrumā. 6.

Es redzēju rudzu vārpu

Aiz kalniņa līgojam:
Lūko (v. Gādā) maizes, bāleliņ,

Deviņām nedēļām. 7.

Mīklains te ir tas skaitlis deviņi. Vaj tas še leetots kā jo para-

stais mvtiskais skaitlis, vaj kā aizrādidams uz kādu parašu, kas būtu

bijuse tautā, pēc kuras tas, kas pirmais eerauga rudzu vārpu, rudzu

zeedu, —
tam nākās maize deviņām nedēļām?

Še atzīmējams ari tas interesantais gadijums, ka še ir vēl sirpe,

senais pļaujamais eerocis, blakus izkaptei, leetošanā:

Ko, sirpiti, nopelniji
Par garaju vasariņu ?

— Es, meitiņa, nopelniju

Vārpāmpītu vainadziņu. 28021.

Kū, sērpeņ, nūpelnēji
Taidu garu vasareņu ?

Treis vorpeņis nūpelnējvi

Daguneņa galeņā. 1.

7. Ravetajas.

Ravejeet, ravētajās,

Meteet zāles maliņā;

Sak' Laimiņa gareedama:
Šī druviņa izravēta. 28202, 1.

Ravejeet. ravētajās,

Neseet zāles maliņā;
Rītā nāks svēta Māra,
Raudzīs jūsu revejumu. 28202.

Revejati, revetajas,
Meteet zāles maliņā;
Tā sacija svēta Māra:

Te bijušas revetajas. 2.

Tupu, tupu, rāpu, rāpu,

Brāļa pupas ravēdama;
Ni tad tupu, ni tad rāpu,

Kad pupiņas bļodiņā. 28205.

Ai, odiņi, masališi,

Ne-ēdeet ravētāju;
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Ēdeet mājas saimeneeci,

Tai bij vaļas kasitees. 28193.

Tupu, tupu, rāpu, rāpu,

Erāļa pppas ravēdama;

Ni tad tupu, ni tad rāpu, '
Kad pupiņas sētavā (v. šķītavā, ēstanā,

ēstenē). 4.

Še iznāk uz parunu: ~Pee ēšanas visi žigli".

8. Līdumneeks.

Es izcirtu līdumiņu

Osu, kļavu, ozoliņu;

Es gribēju naudu sēt,

No kundziņa nedrīkstēju.

No kundziņa gan drīkstētu.

Pats veen labi nezināju,

Pats veenlabi nezināju,

Dīgs naudiņa, vaj nedīgs. 28216.

Aiz ko man šovasar

Sīki meeži līdumā ?

Sīkaliņa1 ) pārtecēja
Manu meežu līdumiņu. 28209.

Es palīdu līdumiņu
No ošeem, no kļaveem;
Es gribēju auzas sēt,
Deevs eemeta ezeriņu. 28218.

Par Deeva mestu, Deeva laistu ezeru sauc tādu, kas gul purvā

un kam grūti klāt pee-eet. Pēo Ulmaņa Deeva laists ezers ir dabigs

ezers un izšķirams no sudmalu ezera. Zem ~Deeva laists" saprot vis-

notaļ visu, kas dabigs un nav caur cilvekeem cēlees; nav cilvēku

darbs. Saka ari ~viņš jau tāds Deeva laists, t. i., tas jau tāds eedzimis.

Par Deeva mesteem, Deeva laisteem ezereem mums ir nesaskaitāms

daudzums teiku. Par Deevā laistu ezeru eet runa Needrišu Vidvudā 8.

dzeedajuma beigās un Lerch-Puškaiša L. taut. teiku un pasaku VII.

krājuma I. sējumā teikas par ~pa gaisu atnākušeem jeb Deeva mes-

teem" ezereem sadalītas sešos veidos ar pulks varianteem.

I. vei ds: Vīrs baltā zirgā jeb ari Deevs ved ezeru šurp uz jau-

nu veetu, saukdams: ~Sargatees, mūkat, ļaudis, tas un tas ezers nāk!"

Ezers nogāžās, paturēdams par zeedu tureenes mājas eedzīvotajus.

*) Sīkaliņa, sīkaliņš ir sīka, maza radibiņa, dzīvibiņa, butnite.
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11. v c i d s : Velns paceļ ezeru gaisā —
ved uz jaunu veetu tā-

pēc, ka ezerā vairs nezeedo tik daudz cilvēku, cik viņš vēlās.

111. veids: Jātneeks ar pērkoņeem, zibiņeem, veesuleem ved

ezeru uz jaunu veetu. Jaunā veetā nokrizdams, ezers patura sev par

zeedu kādu cilvēka dzlvibu jeb lopu.

IV. veids: Ezeru šurpvedeji parādās vērša, vilka, suņa, kume-

ļa, balta putna, gulbja, kraukļa, leelas līdakas, zivju izskatā. Ezeri

jaunā veetā nokrizdami, patura sev par zeedu kādu vērsi, āzi, azaida

maizi, veselas mājas ar eedzīvotajeem.

V. vei d s: Ezerus ved šurp neredzami vedēji; tikai kaukt eze-

ri kauc, kamēr kāds vārdu teem uzminējis. Tiklīdz vārds uzminēts,

ezers nogāzās lejup, paņemdams sev par zeedu āžus, aunus, ganus, gan

vesela apgabala eedzīvotajus.

VI. veids: Ezeri dažreiz sapiktojas par veco veetu — atstāj

to. Dažreiz atkal cilvēki tos aizkaitina, gan nevajadzigas asinis ta-

nīs plūdinādami, gan netīras drēbes mazgādami, gan bērnu laizdami

tanī noslīkt. Dažreiz šādi sapiktoti ezeri apmeerinami ar zeedoju-
meem.

Jeb: aizkaitināti dccvi, gari uzsūta šādu gaisā paceltu ezeru ļau-
dim par sodu.

Vēl šādi ezeru gāšanās veidi:

1) Mākonis cilvēka izskatā nogāžās zemē, nogremdē pili ar vi-

seem eedzīvotajeem, radidams tai veetā bezdibeni.

2) Balts vīrs ar nūju rokā, ar pērkoņeem nāk pa gaisu ar ezeru

un beedina ļaudis mukt.

3) Sirms vīrs baltā zirgā nāk ar ezeru un beedina, lai bēg.

4) Vecs vīriņš nāk pee ļaudim, beedinadams, lai bēg, jo ezers

kritišot.

5) Ezeru uzsūta nozeedzneekeem — muižai — par sodu. (Sk.

peemērus L.-Pušk. teiku unpasaku VII. daļas 1. sējumā 1285. I. p. un

turp.).

Pēc šīs kosmogoniskās ekskurzijas lai nu atgreežamees atkal pee

sava līdumneeka. šis jau uzskatams kā jaunāks loceklis tādu kosmo-

gonisku varoņu rindā, kādi ir Stiprajs, Koku-rāvejs, Kalnu-stūmejs v. t.

pr., kas izar upes, leen līdumus, dambē, laiž ezerus etc. Šee zemes

rūķi ir pee visa spēka no gaisa no Deeva atkarigi.

Kam ta caunu cepurite

Pee ta meežu līdumiņa?
Ta puisiša cepurite,
Kas neguļ deenvidiņu. 28224.
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Kam tee meeži līdumā,

Sudrabiņa vija vīta?

Ta puisiša tee meeziši,

Kas negul deenas vidu. 28227.

Tā top cildināts līdumneeka čaklums, sveedru leešana...

Kam tee meeži līdumā

Dzeltainām vārpiņām?
Tee meeziši ta puisiša,
Kas ņems seevu šoruden. 28225.

Kam tee meeži līdumā,
Kam tās rozes maliņā ?

Brāļam meeži līdumā,
Māsai rozes maliņā. 28226.

Darbam darba alga.

Es atradu meežu vārpu

Celiņā vārpojam;
Eesalicis vīzitē

Aizvizinu līdumā.

No tās veenas meežu vārpas

Simteem krāvu vezumiņu. 28215.

Es palīžu līdumiņu

Visgarām upes malu;
Kad es gāju meežu pļaut,
Visi vēži vārpas lasa. 28220.

Līda tautas līdumiņu,
Līda mani bāleliņi;
Deevis zina, pavasari

Kat r a m būšu krāvejiņa. 28231.

Līdeet, tautas, bērzu birzi,

Veenu, daļu atstājeet,
Veenu daļu atstājeet

Putniņeem uzmestees. 28234.

~Katram" te leetots vecajā nozīmē ~kuram no diveem". Tad te

sagaida smalkjūtibu un saudzibu pret putniņeem. Tak līdumneeka

darbs top ari kritizēts, kā to rāda nākamā daina ar vairāk varianteem.

Līdumā veen pazinu,

Kurš ķeiriša cirtumiņš:

Ar ķeiriti celmus cirta,

Greizi auga atvasites. 28235.

Es uzgāju ganidama

Ķeira postu līdumiņu;
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Ar ķeiriti celmi cirsti,
Greizi auga atvasiši. 1.

Gan līdumneekam ir grūts darbs, tak viņa pūliņus algo salda

malciņa.
Runaj' ciri, runaj' kapļi,

Paši brāļi nerunāja;
Tad runās paši brāļi,
Kad dzers meežu alutiņu. 28246

.

Sliņķi, sliņķi, netikliti,
Kam nelīdi līdumiņu ?

Citi puiši alu dzēra,
Tu dzer purva ūdentiņu. 28249.

Pavasari melna mute

• Līdumiņa krāvējam;
Dzer rudeni dzeedadams

Saldu meežu alutiņu. 28242.

Pavasar melna mute

Līdumiņa krāvejeem;

Ruden baltas biķerites
Pa galdiņu ritināja. 28243.

Pavasari jaunas meitas

Mani melnu daudzināja;

Gan es jūs sveicināšu

Ruden meežu tīrumā. 28240.

Tautu meita, tautu meita,

Vaj tu mana pušeneece ?

Kur man meeži līdumā ?

Tur tev rozes maliņā. 28251.

Vasariņa zeedu māte,

Dod tu man visu labu,

Visupirms nozeedet

Manam meežu līdumam. 28253.

Līdumneekam netrūkst ari visādu palīgu un no vasariņas zeedu

mātes tas sagaida visu labu; tak vispirms viņš pats raujās viseem

spēkeem un skubināt skubina savus palīgus, teem solidams, gan la-

bumus, gan atlīdzibu, t. i. visu labu, ko tam zeedu māte peešķirs.

Velci, velci kumeliņi,

Celmaināi līdumā;
Ruden tev nopircišu

Zvārgulišu eemauktiņus. 28254.
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Kaziņ, manu līkradziti,

Eesim abi biržu līst.

Man tee meeži, man tee rudzi,

Tev tās mīkstas atvasites. 28228.

Palīdzeet man, māsiņas,

Rudzeem līst līdumiņu,
Es jums būšu palīdzēt
Vizulišus kaldināt. 28239.

Rudzišam, meezišam,

Tam palīdu līdumiņu;

Auziņai skariņai,
Tai leelee tīrumiņi. 28245.

Vakar peeci bāleliņi
Aiz kalniņa gavilēja:
Divi meežu līdumā,

Trīs apiņu dārziņā. 28252.

Līžat, brāļi, līdumiņu,

Dzenājat dzenoliņas,
Lai nes māsa launadziņu,
Dzenolās lūkodama. 28236.

Līžat, brāļi, līdumiņu,
Manu daļu atstājeet,
Lai lapoja mana daļa

Sidrabiņa lapiņām. 28237.

Līdeet, brāļi, līdumiņu,
Manu teesu atstājeet,
Manu teesu atstājeet,
Līdz citam rudeņam,
Līdz citam rudeņam,

Draveneeka dēliņam. 28238, 1.

Darbineeka k v 1 i t i te

Līdumā sedeguse;

Tikai ciba izavēla

Līdumiņa maliņā. 28214.

Peteriti bāleliņi,
Kam šiliņu dedzināji ?

Kur odziņas lasisim,
Kur telites ganisim? 28244.

Septiņ' deenas, septiņ' naktis

Rudzeem līdu līdumiņu;

Septiņ' meitas peekusušas,

Maizes muldu mīcidamas. 28748.
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Sudrabiņa viju viju

Ap to meežu līdumiņu;

Pate nāca tautu meita,

Vijiņā raudzidama. 28250.

Seeviņ' mana melnacite

Līdumiņu krāvejiņa
Ik svētdeenas kurpitēs,
Rakstitās zeķitēs. 28247.

9. Dzeesmas par linu druvu un lineem.

Kur, jājat, bandeneeki,
Zīda pušķi ceļu slauka?

— Leelajā tīrumā,

Rudzu, meežu raudzitees,
Kā stāv rudzi, kā stāv meeži,

Kā stāv mēļa linu druva. 28026.

Vai, dzeltenalinu druva,
Sen tu mani kaitināji.
Kad atnācu, tad noplūcu
Ar visāmi māsiņām. 28269.

Ai, lini, mani lini,
Manas pašas garumiņu.
Tur būs man smalki krekli,
Tur baltee paladziņi. 28270.

Ai liniti pogainiti,
Tavu skaistu zeedešanu!

Tevis dēļ Rigas kungi
Zelta naudu leēdināja. 28271.

Audzeet, lini, leeli, gari,

Čupraināmpodziņām.
Aizvedišu Ridziņā,
Dos sidraba rubulišus. 28277.

Augat, liniņi,

Lins lina galāi,

Audišu dveeliti (var. —skoteli)
Dveeliša galāi. (Skoteles galā). 28279.

Augatman labi, lini,

Lins liniņa galiņā,
Es audišu skāterišus

Skāt' skāteru galiņā. 1.

Augat, mani liniņi,

Liniņš lina galiņāi,
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Tad audišu skārtelišus

Skārteliša galiņāi. 2.

Augat, liniņi

Zilgāliši (v. Zaļgališi) ;

Es pate plūcēja

Baltgālite. 28280.

Audzeet, mani balti lini,

Grīstitēs greezdamees;
Jau rudeni pārvedišu
Baltu linu vērpejiņu. 28282.

Audzeet, mani balti lini,

Zītariņa galviņām,
Lai nāk Rigas namneeciņi,
Seekeem naudu mērodami. 28283.

Mazajam liniņam
Zelta poga galiņā;

Rigas kungi preekšā gāja

Zelta naudu skaitīdami. 1.

Visa zeed linu druva

Zilajeem zeediņeem;

Rigas kungi garam brauca,

. Seekeem naudu mēridami. 2.

Augat, mani gari lini,
Dzeltainām poguļām (v. Dzeltenām po

liņām);

(Dzeltenāmgalviņām, Dzeltenām! podzi-

ņām) ;

(Zilajāmi gāliņām, al.: Zilajeem zeedi-

ņeem) ;

Ceemā auga vērpejiņa
Dzelteneem matiņeem. 28285.

Augatmanim gari, lini,

Dzeltaineem poguļeem;
Ruden ņemšu līgaviņu
Dzeltaineem matiņeem. 1.

Augat, mani gari lini,

Likšu pūra dibinā;

Kad aizeešu tautiņās,

Algadžeem vērpinašu. 28286.

Augat, mani gari lini,

Mirkstat balti ezerā,



503

Es grib Rigas namneekeem

Novilkt lūšu kažociņu. 28287.

Audzeet, mani gari lini,
Mirksteet balti ezerā;

Es būš' Rigas namneekam

Noņemt cauņu cepuriti. 1.

Augat, mani gari lini,
Vēl garākas kaņepites;
Ceemā auga vērpejiņa
Dzelteneem matiņeem 28293.1.

Augat, mani labi lini,

Lineem labas pakuliņas;
Grib deeveris smalku kreklu,
Brālis garu skārteliti1). 28294.

Audziņ' Deevs, man liniņus,
Lineem labus paliniņus;
No liniņa kreklus šuvu,
No palma paladziņus. 28300.

Bāliņ, tava linu druva

Zelta vilni viļņojās;

Tu varēsi bāleliņi,
Zīda jostu veen valkāt. 28311.

Balti lini balojās

Ezeriņa maliņā.
Skanēt skan snāteniņa2),

Daugavā velējama. 28303.

Bij manam liniņam
Zelta poga galiņā;

Bij manai seeviņai
Slēžu mice galviņā. 28307.

Bāliņš gāja linu sēt,

Sērmuls ceļu pārtecēja;

Audziņ', Deevs, man liniņus

Sērmuliņa baltumiņu. 28314.

Audziņ, Deevs, man liniņus

Sērmuliņa baltumā;

Audziņ', Deevs, man līgavu

Pašas rozes daiļumā, 28301.

') Skartelis pec Būttnera ir svārki.

"-) Snātene, snāte, snāne ir linu seģis, stīvi sakrunkota seevu sagša-
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Māršas nenovīdiba izsacita sekošajās dainās:

Brālis man linus sēja,
Mārša sēd ežmalā.

Brālis saka : augat, lini!

Mārša saka: ne-augat!

Mārša saka: ne-augat,

Lai aug idras, vārpatiņas. -28319, 1.

Brālis man linus sēja,

Mārša sēd ežmalā.

Mārša saka sēdēdama:

Sēj kalnā, mālājā,

Sēj kalnā, mālājā,

Mērc purvā, rāvajā. 28320.

Brālis manim linus sēja,
Mārša sēd ežmalē:

Sak' māršiņa celdamās:
Judritem nozeedet!

Man, māršiņa lini zeed

Zilajeem zeediņeem;

Tev', māršiņa, lini zeed

Dzelteneem zeediņeem. 28321, 3.

Brālits man roku jēma,
Linu lauku bridinaja;

Saķērās linu zeedi

Manā zīļu vaiņagā. 28323.

Miglainārītiņā
Es izbridu linu lauku;

Saķērās linu zeedi

Manā zīļu vaiņagā. 2.

Kā jauki sasveicinās tautu dēls ar ceema jeb tautu zelteniti!

Ceema zeltene sveicina un tautu dēls saņem sveiceenu.

Deevs palīdz, tautu dēls,
Linu zemi ecējot!
— Paldees, ceema zeltenite,

Nāc rudeni linu plūkt,
Nāc rudeni linu plūkt,
Pavasari dveeļu aust. 28327.

Deevs, palīdz, tautu dēls,
Linu zemi ecējot!

— Paldees, tautu zeltenite,
Pate būsi plūcejiņa. 28328.
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Tautu zeltene tura linu druvu tik dārgu kā tēvu zemi.

Devu Deeva paildzinu,
Lanu druvu da-eedama:

Ta bij manatēvu zeme,

To eeliku pūriņā. 28329.

Dagājuse linu druvu,
Nosa - skaņi - gavilēju:
Ta bij manatēvu zeme,

To eeliku pūriņā. I.

Eesim, māsas, skatitees,
Kādi zeedi lineem zeed.

Lineem zeed zili zeedi

Zeltiteem pakareem, 28333.

Es redzēju liniņam
Zelta pogu galiņā;
Būs manāi pūriņā

Apzeltiti gabaliņi. 28338.

Tautu zeltene, kura neapzinās linu druvas ceenijamibuun goda-

jamibu, top no tās liniņa nolamāta.

Garām gāju linu druvu,
i vaiņaga nepacēlu,

Liniņš mani nolamāja:

Meegulite, snaudulite! 28343.

Garām gāju linu druvai,

Ne vārdiņa nesaciju;
Tā sacija linu druva:

Garām gāja snaudulite. 1.

Tautu dēls tāpat, kā modra tautu zeltene, izturās ar ceenibu

pret linu druvu; tas dabūjis no pašas Laimes mātes padomu un pasku-
binumu. Viņš saka :

Es izgāju meežus sēt,

Laimes māti vaicadamis;

Laimes māte tā sacija:
\ Šēj liniņus līgavai. 28335.

Garām gāju linu druvai

Cepur' nesurociņā*
Tur būs mani brūni svārki,

Seevai samta cepurite. 28344.

Garām gāju linu druvai,

Cepuriti cilādams;

Tur būs manai līgaviņai

Pilna sauja sidrabiņa. 28345.
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Es redzēju liniņam
Zelta pogu galiņā;

Es rudeni atvedišu

Ar kurpēm plūcejiņu. 28341.

Linu lauku pāreedamis,

Nosaņēmu cepuriti:

Te guļ mani balti krekli,

Te dzerama sīka nauda. 28365.

Lini tā tautu dēlam, kā tautu meitai no leela svara.

Kam tee zili lini zeed

Mālaināi kalniņā ?

Kam tās drēbesbalojās

Straujupites maliņā?
Tā puisiša lini zeed,

Kas rudeni seevuņems;

Tās meitiņas drēbes bij,
Kas rudeni brūte būs. 28350, 1

Upite liniņus

Aizvizināja.
Ja vizin', lai vizin',
Es nebēdāju,
Man dos māmiņa
No savas teesas,

No savas teesiņas
Gatavu ra i 1 i (-pūru)
Gatavu pūriņu,

pilnu vezumiņu. 28398.

Lineem latveešu dzīvē ir jo leela nozīme. Par tam leecina ari

dažadee senlatveešu svētki unsvinamdeenas, kur viņus dzeesmās min

un eerašās simpatetiski darbojās, rīkojās, „lai liniņi gari aug". Tā

peem. pa kurcumeem budēļi, ķēkatas dzeed:

Parādi, tētiņi, kur linu druva,

Lai var ķēkatas zāliti izmīt:

Liniņi druvā, zālite ežā! 33462.

Parādi, tēviņi, kur linu zeme

Zāliti izmīšu, linjjius eemīšu. 1.

Pa meteni,vastlāvjeem dzeed :

Ap meteni slaiži laižu,

Lai liniņi gari aug . . . 32209.

Pelnu deenu krogā dzēru,

Lai liniņi gari aug ...
2.
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Pa leeldeenu dzeed:

Liniņu labada šūpuli kāra,
Lai auga liniņi kā šūpulitis. 32279, 1.

Leeldeen' gāju šūpotees,

Lai liniņi gari aug . . . 32271.

10. Dzeesmas par talku, talceneekeem un

talceneecēm.

Talks, talkus, talka (ieit. talkā) ir dažādas vārda formas dar-

bam, ko ar sa-aicinatu kaimiņu ļaužu savstarpēju palīdzibu padara
Šis darbu veikšanas veids bijis gan jau sen senis parasts; bet to peeko-

pa laikam visvairāk tad, kad ļaudis tapa no kungeem šo darbam kal-

pināti, šo darbu, kā jau barā, dara ar jautribu un zināmu svinigu-

mu, pat ar dalitām lomām. Te kā dalibneeki uzstājās talkas tēvs,

talkas māte jeb talka, talkas saimneeks, talkas saimneece; tad bar-

vedis un barvede, talceneeki un talceneeces. Un talceneeki un talce-

neeces nāk barā it kā Jāņu bērni. Un viņus ari tamlīdzigi saņem.

Talka nāca sētiņā,

Kupla leepa vārtus vēra ;
Ta nebija kupla' leepa,
Ta bij talkas māmuliņa. 28499.

Talka nāca sētiņā
Zelt' ābolu mētādama;

Atvereeti vara vārtus,
Lai eetek sētiņā. 28500.

Atverect vara vārtus,

Lai eet talka sētiņā!

Es ne-eešu sētiņā,
Kalēt mani lūgšus lūdza. 28408.

Es ne-eešu sētiņā,

Kamēr mani lūgšus lūgs;

Lai nāk pats talkas tēvs (v. saimneeks),

Cepuriti noņēmees. 1.

Eesam eekšā apskatit,
Kāda talkas istabiņa.
šūtin šūta, pītin pīta,
Kā rakstit izrakstita. 28422.

Dod, Deeviņ, šodeen saules,

Šodeen saules vajadzej',
šodeen mūsu bāleliņi
Talku tura tīrumā. 28418.
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Tā jau līdz ar saules lēktu talceneeki eeradušees un svinigi sa-

ņemti. Nu tee apvaicājās, kas ir darba rīkotāji, bara vedēji, pārraugi.
Tee te ir, kāds tas darbs, vaj seevišķu vaj vīrišķu šķiras, barvede vaj
barvedis.

Pasakeeta, sveši ļaudis,
Kura bāra vedejiņa?

—
Ta bij bara vedejiņa,

Kas sēdēja vidiņā. 28473.

Nedod Deevs jaunai meitai

Baru vesti tīrumā,

Tai actiņas uz puišeem, —

Līkumotu baru vede. 28461.

Nedodeet jaunaimeitai

Bara dzīt tīrumāj:

šo domāja, to domāja, —

Līkumainu baru dzina. 1.

Nelaideet manis jaunas

Tīrumā baru vest:

Šurpu turpu man prātiņis,

Līkumainu baru vedu. 2.

Trīs māsiņas linus rāva,

Ceelaviņa baru veda ;

Atskrēj vēja vanadziņis,

Parauj bara vedejiņu. 28506.

Mūs' māsiņa linus plūca,

Ceelaviņa baru dzina ;

Atskrej vēja vanadziņis,

Paņem bara dzinejiņu. 1.

Neņem manu bāleliņ,
Barvedites līgaviņas:

Līkumotu baru vede,

Kunkuļotu putru vira. 28468.

Barvede, barvede,
Steidzees malā (galā),
Vilks tavus bērniņus
Bara malu valkā (v. Krūmos nesīs).

28411.

Lai barvede spētu eegūt ceenibu, bijibu un talceneeki tai klau-

situ, tad ta apgādāta ar labu kuplu steberi it tāpat, kā budulis ar

rīksti vaj patadziņu, ar ko pārmācit ~slinkas vedekliņas" un vagare

ar speeķi.
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Paldees saku māmiņai
Par to kuplu steberiti;

Audzin', Deevs, tādus linus,
Kā ta kupla steberite. 28471.

Es mācēju baru vest

Un steberi parādit,

Es bij laba barvedite,

Man bij laba steberite. 28423.

Tak talceneeki ir manigi, tee grasās barvedei steberiti nočeept.
Tas noprotams no brldeena, ko dod, kā:

Vai, Dārtiņa, vai, māsiņa,
Glabā savu steberiti,
Te bij tādi zagļa ļaudis,

Nozags tavu steberiti. 28404.

Plūceet, manas plūcejiņas,
Kaušu āzi vakarā.

Pašai bara vedējai
Došu āža steberiti. 28477.

Tā tad barvede ir deezganlabi izrotāta ar skaisteem zeedeem un

jo savadu amata rīku. Un ta ar lepnumu dzeed:

Ira man, ira man trejāda rota:

Puķite rozite, ābeļu lapiņa,

Ābeļu lapiņa, āziša stebere. 28428.

Tās steberes paskaidrojumam peevedišu kādu jo zīmigu mīklu.

Atmineet manu mīklu: Divi stēgas, divi pļēgas, četri zemes dukuri,

kara vaickaris. (Uzmin.: govs jeb vērsis).

šo mīklu starp daudz citām man mazam puikam uzdeva vecmā-

miņa. Divi stēgas ir divi ragi, divi pļēgas —
divi ausis, četri zemes

dukuri — četras kājas un kara vaickaris ir bizojot augsti, draudigi pa-

celtā aste, še mūsu gadijumā daiļās barvedes stebere.

(Jau Herder's savās Stimmen der Vdlker m Liedern ir apbrīnojis

mūsu mīklas 35. 1. p.).

Par barvedi vīreeti eeminās tik pāris dzeesmu, kurās tas top ar

latveešu parasto zobgalibu peezobots, peesmeets.

Ai, meitiņas, ai, māsiņas,

Godajeet baravedi,

Godādamas peeseeneet

Pee leelā skruzdu pūžņa. 28403.

Vai, Deeviņi, ko darišu,

Vilks apēda bara vedi!
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īsaš kājas, gari svārki,

Nevarēja patecet. 28508, 1.

Talkas tēvam un mātei, saimneekam un saimneecei neklājās la-

bāki.

Vaj, ļautiņi, redzējāt,
Vilks apēda talkas tēvu ?

īsas, kājas, gari svārki,

Nevarēja patecet. 28508.

Ai, papiņi, saimeneeks,

Vaj tik veeni linus sēji ?

Vaj tik veeni linus sēji ?

Kā kumeļa pēdiņā ? 28405.

Saimneeks sava auna raud,
Uz mūriša sēdēdams.

Tev bij sava auna žēl,
Man bij savas varas žēl. 28481.

Kas kaitēja tētiņam

Ar māmiņu negulēt,

Talka pļāva rudzus, meežus,

Talka zaļu dāboliņu. 28438.

Kas kaitēja saimneekam

Zelta jostas nevalkāt,

Veldrē rudzi, veldrē meeži

Abej' pušu leela ceļa. 28437.

Kas kaitēja saimneecei

Kurpitēs nestaigāt,

Abej' pušu leela ceļa,
Lini krita veldritē. 1.

Es skatos, es skatos,

Kur tee zili dūmi kūp :

Pašai talkas saimneecei

Zili brunči sadeguši. 28486, 1.

Zili melli dūmi kūpa

Pa to nama šķores1 ) galu :
Pašai talkas māmiņai

Skotelite-) sadeguse. 28486.

Visu deenu dūmi kūp

Linu talka namiņā:
Pašai nama saimneecei

Leela skāde notikuse,

') Šķoret, kvēlē leesmot, krāsni pārkurināt; šķore, nama gals, kur ugunskuris.

-') ari skortēle, skortelite, preekšauts.
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Duj ķedeļi1) sadeguši,

Trešā veca cepurite. 2.

Zili melni dūmi kūpa,
Svelme nāca linājā:
Pašai talkas māmiņai,
Puš' skoteles nodeguse. 28487.

Kas te smird, kas te smird ?

Svelmes smird, svelmes smird ?

Jau tai talkas saimneecei

Puslindraki nodeguši. 2.

Ko ta talkas māmuļite

Šņakadama veen staigāja?

Visu deenu talka plūca,

Līgo lini tīrumā. 28440.

Svelmes smird sētiņā,
Kas tās svelmes smirdinaja ?

Pašai talkas māmiņai
Puš' pamāves2) nodeguse. 4.

Kur ta talkas māmuļite,

Ka niredz staigājot?
Pirtī cepa kveešu maizi,
Ar klūgām klūgadama. 28442.

Kur ta talkus māmuliņ',

Ka neredz staigājot?

Vaj ta būs apguluši
Smalkā zīdu palagā? 28443.

Kur ta talkas māmuļite,

Visu deenu neredzēta?

Vaj ta bija eemūreta

Pašā cepļa dibinā ? 28444.

Kur ta mūsu saimeneece,

Ka neredz staigājam?

Vaj to peles eevilkušas

Siltajā midzenī. 28445, 1.

Jau tai talkas māmiņai
Pus' lindraku nodeguse,

Talkai maizit'i cepoti,

Azaidiņu vārijot. 28431.

Nu par dažadeem talkeem un talku rīkotāju, bāleliņu un ta līga-

viņu. Veena no vissvarīgākajām talkas personām, kas izrīko, tura

dažādus talkus, ir bāleliņš.

') drēbes gabali.

) to sauc ari par veepi, seeveešu sagšu.
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Bāliņš cēla leelu talku,

Kam to cēla, kam necēla?

Mūs' bāliņa zelta nauda

Tīrumā izkaisīta. 28410.

Bij manam bāliņam

Treja talka vasarā:
Rudzu talka, meežu talka,

Apenišu šķinamā. 28412.

Lai talka labi veiktos, tad bāliņam pee žirgteem barvedejeem

un barvedēm nepeeceešama ~barga līgaviņa" un ari ~meitiņas talkā".

Vajadzētu, vajadzētu

Brāļam bargas līgaviņas:
Visu deenu talka pļāve,
Darbs nekurpunešķīrās. 28509.

Baru dzinu, bar' atstāju

Leelajā tīrumā,

Bāliņam tītidama,
Ka neņēma līgaviņas. 28410.

Meitiņas talkāi

Lūgtin lūdzu;

Kur meitu nevaid,

Nekāda talka. 28456.

Baru bareem es nogāju

Pa leelo tīrumiņu,

Bāliņam spītēdama,

Kam neņēmalīgaviņas. 1.

Tā rūpējās māsiņa, ka bāliņam būtu līgaviņa kā leelakā palī-
dzētajā pa talka turēšanu. Leelu darbu var vislabaki un visātraki pul-

kā, talkā padarit.

Div' rociņas, div' kājiņas
Leelu darbu nejaudāja;
Daudz rociņas, daudz kājiņas,

Tās darbiņus veicināja.

V. Daudz rociņu, daudz kājiņu

Leelu darbu darītajās. 28417.

Dod, māmiņa, pulkā mani,
Pulkā biju eeraduse,

Ar pulciņu kur eedama,

Drīz darbiņu padariju. 28420.

Dod, māmiņa, pulkā mani,

Pulkā laba dzīvošana;
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Ar pulciņu druvā gāju,
Drīz darbiņu padariju. 28421.

Laid, māmiņa, talkā mani,
Talkā laba dzīvošana;

Pulks druvā, pulks pļavā,
Drīz darbiņu nodarīja. 6.

Daža meitiņa eet aiz kveešu maizes kāres talkā, aizmirzdama

savu pašas darbu.

Gāju talku no talciņas,
Kveešu maizes meklēdama;

Manas pašas baltus linus

Vēji loka tīrumā. 28424.

Gāju talku no talciņas
Šādu garu vasariņu;
Manas pašas linu druva

Zeed melnām galviņām. 28425.

Citeem šādi un vēl citi nolūki, talkā ejot.

Talkā eemu, talkā teku,
Talkā mani aicināja;

Talkā dzēru medu, aiu

Sudrabiņa biķerem. 28491.

Talkā cepa kveešu maizi,

Talkā mani gribējās;
Talkā deva baltu maizi,

Pamedotu brandeeniņu. 1.

Talkā eimu, talkā teku,

Talkā mani mīļi lūdz ;
Talkā cepa kveešu maizi,

Saldu dara alutiņu. 2.

Talkā gāju no talciņas

Līgaviņas raudzitees;
Gudra meitu māmuliņa,

Nelaiž meitu talciņā. 28492.

Dažadee talki jeb talkas.

1) Aršanas talka.

Ta ir pavasarī vispirmakā, kad sneegs un ledus nogājis.

Pilna jūra ledu kauce,

Pilni lauki arajiņu:

Saņem, jūra, ledus savus,

Māmiņ, savus arajiņus. 18480.



514

Nāc ārā tu, māmiņa,
Ko es tev parādišu:
Talka nāca sētiņā,
Zelt' ābolu spēlēdama. 28458.

Tas zelt'ābolis aizrāda gan uz spožo pavasara sauli, kas arāju

druvas susina.

Nelīst', leetus, nemigloji,
Šodeen tevis nevajaga,
Šodeen mani bāleliņi
Talku cēla druviņā. 28462.

Pāri, pāri, leetus gaiss,

Par šo zemes gabaliņu,

Šodeen mani bāleliņi

Talku cēla tīrumā. 2.

2. Vairak talkas apdzeedatas veenā kopā, kā

līduma, mēslu, dāboliņa, rudzu, meežu un apentiņu talka.

Bej munam boleņam

Treis talceņas vosorā,

Tolka rudzu, tolka mižu,

Tolka leida leidumeņu. 28412,3.

Bij manam bāliņam
Trīs talciņi vasarā:
Talkeem pļāva rudzus, meežus,

Talkeem mēslus izvadāja. 2.

Vakar dzina leelu talku,

Kur to dzina, kur nedzina ?

Mūs' bāliņa zelta nauda

Tīrumāi izkaisita. 28413,2.

Talkot veeni talkoja
Mani balti bāleliņi:
Talkā pļava rudzus, meežus,

Talkā zaļu dāboliņu. 6.

Mani balti bāleliņi
Ar talciņu veen dzīvoja:
Talkā pļāva meežus, rudzus,
Talkā 5.... vizināja. 28412,5.

Mani balti bāleliņi
Ar talkeeme veen dzīvoja :
Talkeem pļāva meežus, rudzus,

Talkeem šķīna apentiņus. 4.
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3) It īsi peemineta seena talka, kā:

Mājas māt, mājas māt,

Sargi savu seena kaudzi:

Talceneeku ķēvitem
Visām peeci kumeliņi. 28452.

4) Rudzu talka pate par sevi.

Ak tu, manu bāleliņu
Tavu leelu rudzu lauku!

Trīs deeniņas talka pļāva,
Vēl maliņas neredzēja. 28406.

Ai, leelais rudzu lauks,
Kā ezers līgojās!
Trīs deeniņastalka pļāva,
Vēl maliņas neredzēja. 2.

Ak tu Deevs, bāleliņ,
Tavu leelu rudzu lauku!

Trīs deeniņas talka pļāva
Vēl maliņas neredzēja. 3.

Vai, vecaju bāleliņu,
Tavu leelu rudzu lauku!

Trīs deeniņas talka pļāva,
Laukam galuneredzēja. 4.

Ekur leeli tīrumiņi,
Kā manam bāliņam:
Trīs deeniņas talkā pļāva,
Vēl maliņas neredzej'. 5.

5) Linu talka. Ta ir jo bagatigi apdzeedata, gan kopām

ar labību, gan atsevišķi un te tad cildina gan linu plūkšanas, gan linu

mīstišanas talku.

a) Bij manam bāliņam

Treja talka vasarā:
Talkā pļāva rudzus, meežus,

Talkā linus plucināja. 28412,1.

b) Sēju leelu linu lauku,

Neplūks mana līgaviņa.

Apsegloju kumeliņu,

Jāju ceemu no ceemiņa,

Jāju ceemu no ceemiņa,
Talceneeces meklēdams.

Nāc, meitiņa, nāc, māsiņa,

Laid, mīļā māmuliņa! 28485.
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Liniņu talciņis
Brakšeti brakš,

Meežu, rudzu talciņis

Līgoti līgo. 28450.

Vakar cēla leelu talku,

Kam to cēlā, kam necēla?

Bāleliņa zelta nauda

Linajāi izkaisita. 28413,3.

Ai, bāliņ, ai bāliņ,

Tavu leelu linu lauku!

Trīs deeniņas talkeem plūcu,
Otras malas neredzēju. 28406,1.

Laid mani, māmiņa,

Liniņu talkā,

Liniņu talciņš

Brakšķēt brakš. 28449.

Taisni eešu, nestāvēšu

Tautu dēla druviņā;
Tas apsēja linu lauku

Leelajeemi lēkumeem. 28489.

Kam ta tāda linu druva

Ceļmalā līgojās ?

Ta puisiša linu druva,
Kas meitiņas neecinaja. 28433.

Izgudrām dēlu māte

Aicin' mani linu plūkt,

Vaj līdzenas saujas plūcu,

Vaj šķeedriņas peelasiju. 28429.

Pārbraukdama dēla māte

Aicin' mani linus plūkt,

Vaj mācēšu baru dzīt,

Vaj judriņas izlasit. 1

Visgudrēmi dēlu māte

Aicin' mani linu plūkt,

Vaj mācēju saujas seet,

Vaj idriņas izlasit. 2.

Izgudrēm sveša māte

Veda mani linu plūkt
Es baram līdzi plūcu,
Pa šķeedram lasidama. 28430.

Kas kaitēja Anniņai

Launadziņu negulēt,
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Jānits savu linu druvu

Ar talkāmi notalkoja. 28434.

Linu gāju linotees

Tai svešāje zemitē.

Tur palika mani lini,
Tur es pati linotaja. 28451.

Talka ir pārraugamaun tā tad māsiņa skubina bāleliņu to darit.

Ņem, bāliņi, bēru zirgu,

Apjāj talkas plūkumiņu,

Vaj līdzenas saujas plūca,

Vaj šķeedriņas peelasija. 28463.

Ņem, bāliņi, sirmu zirgu,

Apjāj savu linu druvu:

Talka plūca, ne māsiņas,

Līgoj' lini pakaļā. 28464.

Ņem, bāliņi, melnu zirgu,

Apjāj savu linu lauku;
Tavām linu plūcējām
Paleek lini pakaļā. 28466,1.

Plūcat, meitas, lina laukus,

Atstājat pabirām;

Mīļa Māra dveeļus auda

No liniņa pabirām. 28478.

Divu mēļu saimneece.

Plūceet, manas plūcejiņas,
Kaušu āzi vakarā.

Nebēdā tu, āziti,
Es meitiņas paviļoju. 28476.

Lustejat, mana talka,

Kaušu āzi vakarā.

Nebēdā tu, āziti,
Es talkai pamēļoju. 1.

Nāceet, meitas, linus plūkt,

Kaušu vērsi vakarā.

Nebēdāji tu, vērsiti,
Es meitām pamēļoju. 2.

Pēc padarita darba.

Talka nāca sētiņā,
Zelt'ābolu mētādama;
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Atvereet vara vārtus,

Lai eetek sētiņā. 28500.

Gaidi, gaidi, māmulit,
Nu nāk tavi gaidamee,

Nu nāk tavi gaidamee,
Zelt'ābolu mētādami.

Steidz, māmiņ, vārtus vērt,
Lai eerit sētiņā. 2.

Neslēpees, māmuļite,

Vērmelišu krūmiņā,

Tec pretimi, atver vārtus,

Saņem savas plūcejiņas. 28469.

pāreet linu plūcejiņas,
Zelt'ābolu spēlēdamas;
Atver vārtus talkas māte,

Lai eetek sētiņā. 3.

Slēpees, talkas māmuļite,

Vērmelišu krūmiņā,
Pārees talka sētiņā,
Prasīs salda brandaviņa. 28488.

Tec tecini vārtus vērt,

Pati talkas māmuļiņ.
Atvēruse vara vārtus,

Eetek pati kārkliņos. 28503.

Plūcejas.

Protees, talkas māmuļiņa,

Ko vajaga plūcējām (talcneecēm):
Ūdens spaņņa mazgatees,

Linu dveeļa slaucitees. 28479.

Protees, talkas māmuļite,
Ka vajaga talcneekeem (plūcējām) :

ūdens spanni pee durvīm (spaiņa pee

vārteem)

Linu dveeli slaucitees. 1.

Zini, nama saimeneece,

Ko talkai vajadzēja:

Skaidr'ūdeņa mazgatees,

Balta dveeļa slaucitees. 2.



519

Talkas māte sagaida plūcejas.

Gaidi, gaidi, māmuļite,
Nu nāk linu plūcejiņas;
Atcel vārtus, atcel krēslu,
Visas nāca peekusušas. 28426.

Nāc ārā tu, māmiņa,
Ko es tev parādišu:
Talka nāca sētiņā,
Zelt'ābolu spēlēdama. 28458.

Teciņeem eeteceja
Talkas māte pagrabā;
Nu jau man iznesīs

Vecu meežu alutiņu. 28504.

Teciņeem eeteceja
Talkas māte istabā,

Vaj ta man iznesīs

Pērno meežu alutiņu,
Pērno meežu alutiņu,
Samedotu brandeviņu. li

Teciņeem eeteceja
Talkas māte kambarī;

Iznes man samedotu

Pērno meežu alutiņu. 2.

Ar kam talku meelot?

Talka nāca sētiņā,
Ko mēs talku meelosim?

Vista cāļus izperejse
Saveduse kaņepēs. 28498.

Talka kleedza, talka brēca,

Bez aizbāra kāpostiņi,
Bez aizbāra kāpostiņi,
Bez apiņu alutiņš. 28493.

Talka leela, talka maza,

Talka mani patērēja:
Talkas dēļ es nokāvu

Triju gadu melnu vērsi,

Triju gadu melnu vērsi,

Peecu gadu kumeliņu.

Plūcējām vērsi došu,

Cirtejeem kumeliņu. 28494.
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Talka nāca sētiņā,

Auniņš brēca kūtiņā;

Auniņš brēca smalka seena,

Talka salda brandavīna. 28495.

Talka nāca sētiņā

Auniņš brēca kūtiņā.

Brēc, auniņ, vaj nebrēci,
Ēdīs tevi šovakar. 28496.

Pee meelasta.

A, Deeviņu, a, Deeviņu,
Galdu klāja, galduklāja!

Meelos mani māmuļite
Pūru maize, kāpšeļeem (?) 28401.

Tur man luste talkā eet,

Kur lustiga saimeneece;
Kā bitite vīveļoja

Ap savām plūcējām. 28507.

Kur, saimneece, tee vārdiņi,
Ko runāji linājā ?

~Plūcat tīri, lasāt šķeedras,
Došu salda brandavīna!" 28441.

Brandavīna,brandavīna,

Dodeet salda brandavīna!

Mana rīkle izkaltuse,

Visu deenu klaigājot.

Lai sēdos, kur sēdos,
Sēdos galda galiņā;
Eet kanniņa, kur eedama,

Ees galdiņa galiņā. 28448.

Talkā ēda, talkā dzēra,

Talka tura labas deenas;

Ir gailitis iztecēja

Medaiņāmi kājiņām. 28482,1.
Talka ēda, talka dzēra,

Talkas māte noskumuse:

Daudz apēda, daudz apdzēra.
Maz darbiņa padarija. 28490.

Jānitim brālitim

Mīksta mēle talkā lūgt;

Mīksta mēle talkā lūgt;
Ne tik mīksta meelojot. 28457.
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Citu gadu es ne-eešu

Daukanami linus plūkt:
Mīksta mēle salūdzot,
īsa roka meelojot. 28512.

Man bij veena sēņu bļoda
Aizkrāsnē raudzējama;
To es došti barvedei

Pirmajā maltitē. 28454.

Laba, laba talkas māte,

Labi mani pameeloja,

Sēņu zupu stribinaja

Ar sudraba karutēm. 28446.

Deevs dod manim vēl dzīvot,
Citu gadu vairs ne-eešu,

Citu gadu vairs ne-eešu,

Ķiplokami linu plūkt:

Zirņu putru stribinaja
Ar sudraba karotēm. 28415.

~Nāceet, meitas, linu plūkt,
Doš' saldanu brandaveenu"!

Kad atnācu, neatradu

Ne mālaina ūdentiņa. 28459.

Ņem zemē, māmuļiņa,
Savu Deeva dāvaniņu,
Kam tādeemi čiganeemi

Ļauj tik daudz vārdzināt. 28467.

~Plūc, māsiņa, lasi šķeedrus,
Došu saldu brandavīnu"!

Jau saulite vakarā,

Ni man salda, ni man sūra. 28475.

Vai Deeviņ, vai, Deeviņ,

Talka mana noskumuse!

Ņemu grozu, ņemu vāku,
Teku bišu dārziņā. 28402.

c) Linu mīstišanas talka.

Kaimiņš mani aicināja

Liniņam kaulu laust.

Ka es eešu, salauzišu

Deviņeem gabaleem. 28432.

Mani balti bāleliņi
Ar talkeeme veen dzīvoja:
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Talkeem pļāva meežus, rudzus,

Talkeem linus izmīstija. 28412,4.

Māmiņa, māmiņa,
Saldu brandavīnu

Mēs tavus liniņus

Izbrakšinajam. 28453.

Pate linu māmiņa, #

Nāc ārā dancot!

Jo augsti palēksi,
Jo gari būs. 28474.

d) Pūra talka.

Talka, talka, bāleliņ,
Ne te tava talka bij :
Māsa talku sacēluse,

Sev pūriņu darīdama. 28501.

Tolka, tolka, boleleņ,
Na tej tova tolka beja:
Mosa tolku sacāluse,

Sev pvūreņu dareidama. 1.

11. Dzeesmas par Jumi.

Jumis (sanskr. vama, lat. geminus, dubults, yamala, dvinots; sk.

Fick Vergi. W-b der indogerm. Spr. 111., p. 731) ir dubultvārpa, perso-

nificēts labibas svētibas simbols. Tas še apdzeedats kā rudzu, meežu,

auzu un linu Jumis.

a) Rudzu Jumis.

Kur tu brauci, rudzu jumi,

Šeši bēri kumeliņi ?

— Laukā braucu zeemu mist

Apakš zaļa veleniņa. 28544.

Kur tu brauksi, rudzu jumi,

Seši bēri kumeliņi ?

— Tīrumāi zeemas mist,

Velenāi māju jemt. 2.

Ej, jumiti, nu uz lauku,
Garu zeemu izgulej's,
Sāci jaunu vasariņu,
Svētī mūsu labibiņu. 28524.

Bāleliņš pļāvejiņš,'

Līgaviņa grābejiņa
Stāv baltā druviņā,
Kā Jēkaba rudzu jumis. 28522.
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Jumim salmi, jumim vārpas,

Jumim graudi vārpiņās;

Vajag pulka smalkas maizes

Bāleliņa līgavai. 28527.

Jumu jumu vārpas auga,

Jumī jauni cilvēciņi,
Dancos mani kumeliņi
Kad es braukšu precibās. 28537

Jumit's veda jumaliņu

Rudzu zeedā vizinātu

No kalniņa lejiņā, —

Kūpēt kūp kumeliņi. 28536.

Jumitis kūla jumaliti,

Aiz mateem turēdams,
Kam necepa beezu klaipu,

Kam karašas plikšinaja. 28533.

Jumitim klēti taisu

Deviņeem apcirkņeem,
Ka varēja eelīgot
Ar visām galviņām. 28529.

Ai, jumiti, akotiti,

Gan līgoji druviņā,

Līgo manā klētiņā
Līdz citai vasarai. 28513.

Eita visi nu uz lauka

Juma ķert tīrumā;

Kas saķers rudzu jumi,
Tam būs laime citu gadu. 28528.

Jumit's peešus kaldināja

Tīrumā uz akmeņa,

Ka varēja stalši braukt

No rijiņas klētiņā. 28534.

Jumitim klaipu cepu

Triju riju malumiņu;

Ne deviņi nevarēja

Jumja klaipu kustināt. 28528.

Cep, māmiņa, kveešu maizi,
Dari saldu alutiņu,
Nu sanāca tavi bērni.

Rudzu jumi saņēmuši. 28559.

Kas peesēja mellu zirgu
Pee kuliņa durvtiņām?
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Rudzu jumit's i peesēja,

Rudzus, meežus mērodams. 28540.

Kas peesēja melnu zirgu

Pee kūlava durvtiņām ?

Rudzu jumis i peesēja,

Meežu jumis atraisija. 28539.

b) Meežu Jumis.

Es redzēju vecu vecu

Pa vecaini staigājam.

Vaj tas bija meežu jumis

Dzelteneem zabakeem?

Rudzu jums aizaklidze

Pošā kula dybynā;
Mižu jums atsaklidze

Teirumeņagaleņā. 28556.

Spulģit's ( ?) kleedze, spulģit's brēce,
Nava leelu tīrumiņu.

še, spulģit, i metees,

Še ir leeli tīrumiņi. 28557.

Jumits kleedze, jumits brēce

Tīrumiņa galiņā;
Atsaucēsi jumaleņi

Arodiņa dibenā. 28532.

Kas tee tādi skūpstijās
Mūsu nama pakaļā ?

Meeža jumis skūpstijās
Ar apiņa cekuliņu. 28541.

Meežu jumis nokleedzās,
Uz kalniņa stāvēdams,

Eeraudzija auzu jumi

Zem pajumta līgojot. 28550.

Pļaunat, mani pļāvejiņi, —

Kas (al.: Kur') ņemsim mēs jumiti?
— Ej tu pati, saimineece

Juma ņemtu tīrumā. 28555.

Lai nāk pati saimeneece

Juma ņemtu tīrumā!

Ja nenāca saimeneece,
Lai līgoja tīrumā. 28545.

Jumits sauca jumaliņas,

Kalniņā stāvēdams;
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Rozaja tai galviņa,

Akotajā vilnainite. 28535.

Kur, jumiti, tu gulēji

Šo garo vasariņu ?

— Tīrumiņa vidiņā
Zem pelēka akmentiņa. 28543.

Bēdz, jumiti, bēdz, jumiti,

Meitas dzina pakaļā!
Ja nevar citur bēgt,

Bēdz gubiņas galiņā.

Bēdz, jumiti, bēdz, jumiti,

Puiši dzina pakaļā!
Ja nevari citur bēgt,
Bēdz klētiņas cekulā. 28521.

Bēdz, jumiti, bēdz, jumiti,

Meitas dzina pakaļā;
Nebēdz purā, nebēdz mežā,

Eelec rudzu apcirknī. 3.

Jumits bēdza runiņā1),

No runiņasgubiņā,
No gubiņas klētiņā,
No klētiņas apcirknī. 28531.

Ņem, bāliņ, sirmu zirgu,

Apjāj savu tīrumiņu,
Lai jumiti tu saņemtu

Tīrumiņa galiņā. 28554.

Visu deenu jumi dzinu

Pa leelo tīrumiņu;
Nu sadzinu, nu panācu

Tīrumiņa galiņā.

Cap, mameņ, kvišu maizi,

Kuryn' syltu ustabeņu,
Atit tovi bērneņi
Mizu jumi sajāmuši. 28559, 1.

c) Linu Jumis.

Vai, meitiņas, vai, māsiņas,
Tīri jumi ravejeet,

Lai man auga tīri lini

Kā tīrais sudrabiņš. 28515.

1
) Runina ir statiņa ar uzmauktu kūli kā cepuri galā.
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Ai, meitiņas, ai, māsiņas,

Tīri jumi ravejeet,

Lai man auga citu gadu

Tīri lini tīrumā. 2851 (i.

Ak tu linu jumiķiti.
Kam tu linu ne-audzē !

Es tev šūšu slēšu kreklu

Līdz zemei rakstidama. 28517.

Jumišami kreklu devu,

Juma mātei paladziņu,
Lai tas man šito gadu
Garus linus audzināja. 28530.

Man atskrēja rauduvite1 ),
Linu jumi ravējot;
Pate bija maranota 2 ),

Spārnu gali sudraboti. 28549.

Leelu, platu baru dzinu

Pār bāliņa tīrumiņu,
Gribēdama jumi ņemt

Lai projāmne-aizbēg. 28547.

Linu jumis Rigā brauca

Ar deviņi melni zirgi;
Pretim nāca Rigas kungi
Seekeem naudu mērodami. 28548.

Kas peesēja bēru zirgu
Pee bāliņaklēts durim ?

Jumja māte peesējuse,
Sēklas dzina klētiņā. 28538.

Visu deenu linus rāvu,

Jumiķiša meklēdama;
Nu sadzinu, nu panācu

Paša bara galiņā. 28558, 4.

Kur, jumiti, glabajees
šādu garu vasariņu ?

Klētiņā aizdurvē,
Jaunu meitu pūriņā. 28542.

Ak tu linu jumaliņa,
Kur gulēji šo vasar?

Klētiņā aizdurvē,
Jaunu meitu pūriņā. 1.

') Rauduvite ir meža pīle. — -) Maranas-madaras, Labkraut. Leelas mar.,
Galium verum, mazas m., Galium uliginosum.
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Ak tu linu jumaliņa (jumiķiti),
Kur pa zeemu glabajees?

Klētiņā aizdurvē,

Jaunu meitu pūriņā. 2.

Ai, meitiņas, ai māsiņas,
Pineet jumipīnitē;

Sapinušas pārsveedeet

Par vizuļu vainadziņu. 28514.

Atcel vārtus, māmuļite,
Pašai bara vedējai,

Kas jumiti noraveja

Tīrumiņa galiņā. 28519.

Aizcel vārtus, māmuļite,
Pašai bara vedējai,

Kam jumiti pametuse

pašā lauka galiņā. 28518.
.

Atcel vārtus, māmuļiņa,

Pašai bara vedējai!

Nav jumiti atstājuse

Viņā lauka galiņā. 28520.

Talkas mātes godinašana.

Nāc ārā, talkas māte,

Ko es tev parādišu:
Es tev došu jumja kroni

Par launaga nesumiņu. 28551.

Nāc ārā talkas māte,

Kur es likšu jumu kroni?

Vaj pee seenasklētiņā,

Vaj tavā galviņā. 28552.

Nāc ārāi talkas māte,

Kur es likšu jumu kroni?

Vaj tavāi galviņāi,

Vaj tavāi klētiņāi ?

Labāk leeku galviņāi,
Ne tavāi klētiņāi. 1.

Nāc ārāi talkas māte,

Lai es tevi appušķoju,
Lai es tevi appušķoju,
Ar teem linu jumišeem.

(Ar teem jumja zeediņeem,

Ar tām jumja galviņām). 28553.
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Es savam diveņam

Da sētai ceļu tais',

Skaistus zideņis paber',

Boltus kloj' paladzeņš. 28526.

Laiku jumeitisajēmu,
Ni reitā, vokorā,
Pošā dinas videņā

Siltejā saūleitē. 28546.

Cep, māmiņa, mīkstu maizi,

Vāri siltu azaidiņu,
Tavi bērni sanākuši,

Beigās jumi saņēmuši. 28559, 2.

12. Dzeesmas par pļavu, pļāvējeem, pļāvejām,

grābejām...

a) Pļāve ji.

Ābolaina (Amolaina) ta pļaviņa,
Zābakaini pļāvejiņi.
Kas man dos to pļaviņu,
Tās pļaviņas pļāvejiņus. 28582.

Baltābola ta pļaviņa,
Zābakaini pļāvejiņi.

Vēl', Deeviņ, lem, Laimiņ,
Man to veenu pļāvejiņu. 28600.

Div' pļaviņas ir papļāvu
Sarkanā āboliņa;

Dod, Deeviņ, siltu sauli,

Labu vēju kaltētāju ! 28610.

Deevs dod krūmu pļaviņā,

Akmentiņu druviņā:
Aiz krūmiņa aizstājos,

Uz akmeņa atsēdos. 28609.

Es eedevu baltu kreklu

Savam seena pļāvējam,

Lai tas līdz līgojās

Līdz ar baltu āboliņu. 28619.

Balts krekliņis, baltas bikses

Manam seena pļāvējam,
Lai tas balti līgojās

Līdz baltam ābulam. 1.
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Es kā roze grozijos

Pa to peena kambarīti;

Mans vīriņis seenu pļāva
Nosvīdušu muguriņu. 28621.

Es noķēru ceelaviņu
Seena vāles galiņā.
Ta nebija ceelaviņa,
Ta bij mana līgaviņa. 28622.

Kam ta tāda daiļa pļava,
Kam tee daiļi pļāvejiņi ?

Mana tēva daiļa pļava,
Tautu dēli pļāvejiņi. 28637.

Kam ta tāda zeedu pļava,
Zābakaini pļāvejiņi ?

Ta māsiņas zeedu pļava,

Bāleliņi pļāvejiņi. 28638.

No tāleenes es pazinu,
Kas tee tādi pļāvejiņi,
Baltas biksas, balti krekli,

Melna, melna cepurite. 28669.

No tāleenes es pazinu
Savu seena pļāvejiņu:
Zilas zeķes, balts krekliņis,
Locās spaiļu galiņē. 28670.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt' seeniņa pļāvējam:
Karsta saule, meldu zāle,
Nekož vairs iskaptiņa. 28650.

Tu, meitiņa, nezināji,
Kā eet seenapļāvējam :
Auksta rasa, stīva (sīksta) zāle

Nekož mana iskaptite. 4.

b) Pļāvejas.

Lai palika, kur auguse,

Tīrumneeka dzeltainite,

Kad nemāka seenapļaut
Celmaināi līdumāi. 28652.

Es tev lūdzu, tautu dēls,

Strīķē manu iskaptiņu;

Izstrīķējis iskaptiņu,

Aizpļauj manu cirteeniņu. 28629
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Es tev lūdzu, bāleliņ,

Strīķē manu iskaptiņu,

Strīķē manu iskaptiņu,

Aizpļauj manu vāla galu,
Man nebija arajiņa,
Kas aizpļāva vāla galu. 1.

Es tev lūdzu, tautu dēls,

Izpļaun manu vāla galu,

Izpļaun manu vāla galu,

Izstrīķē iskaptiņu;
Es pee tevis tā gulēšu,

Ūdens cauri netecēs. 2.

Māku pati seenupļaut,
Māk' iskapti izstrīķēt,

Tik palūdzu tautu dēlu,
Lai papļauj cirteeniņu. 3.

Mani balti bāleliņi,
Mācat man seenu pļaut,

Strīķējeet iskaptiņu,

Nopļaujat vāles galu. 4.

Dābolaiņa ta pļaviņa,

Daiļa pati pļāvejiņa.
Kad man būtu ta pļaviņa,
Tās pļaviņas pļāvejiņa. 28581.

Eita, meitas, zālitēs,

Ņemeet mani mazu līdz ;
Jūs būseet pļāvejiņas,

Es malā nesejiņa. 28615.

Kaut ta mana līgaviņa
Seenu pļauti mācejuse,

Es tai kaltu iskaptiņu
No bitišu dzeloņeem. 28643.

Būt' man tāda līgaviņa,
Kas mācētu seenu pļaut,
Es nokaltu iskaptiņu
No veceem dāldereem. 1.

Pate māku seenu pļaut,
Pat' iskapti balināt,

Tik veenlūdzu tautu dēlu

Kas sameta kaudzitē. 28681.
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c) Grābejas.

Balta eimu, balta teku

Brālitim seenu grābt;
Patais' man, bāleliņ,
Balta koka grābekliti. 28593.

Balta eimu, balta teku

Uz robežu seenu kast;
Patais' man, bāleliņ,
Balta koka grābekliti. 28954.

Brāļi mani brukulaiņi 1)

Zābakos seenu pļāva;
Es māsiņa kasti gāju
Ar sudraba grābekliti. 28605.

Brāļi mani bajariņi
Zābakos seenu pļāva;
Mēs māsiņas kasejiņas

Sudrabiņa grābekļeem. 1.

Ej pa preekšu, māmuliņa,

Pļaviņā seenu grābt,
Tad ees dēli, tad vedeklas,
Tad ees znoti kaudzi mest. 28616.

Es būt' gāj'se seenu grābt,
Kaut man būtu grābeklit's;
Man palika brālišos

Zelta zaru grābeklit's. 28617.

Es sagrābu bāliņam
Divi kaudzes baltābola;
Vēl būt' trešu sagrābuse
Tautas vaļas vairs neļāva. 28623.

Kas spīdēja, kas vizēja

Viņā lauka galiņā?

Jaunas meitas seenu grāba

Ar sudraba grābekļeem. 28641.

Koša pļava, kad nopļauta,
Vēl jo koša, kad sagrābta;
Tad palika vēl jo koša,
Kad sameta kaudzitē. 28644.

Kur tu teci, tautu meita,

Ar sudraba grābekliti ?

— Līcē teku seena grābti

Tautu dēla kumeļam. 28649.

') brukulains, nolaidigi ģērbees.
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Leelas manas lanku pļavas,
Leelas seena grābejiņas;
Tās varēja ritināt

To balto āboliņu. 28653.

Lepna, lepna ta pļaviņa,
Zābakoti pļāvejiņi,
Zābakoti pļāvejiņi,
Ar kurpēm grābejiņas. 28655.

d) Pļavu brideja.

Dābolainu pļavu bridu,

Uz Laimiņas raudādama,

Kam Laimiņa man nedeva,

Dāboliņa pļāvejiņu. 28589.

Baltābola pļavu bridu,
Pee Laimiņas raudādama;

Kam, Laimiņa, pļavu devi,
Ka nedevi pļāvejiņu? 1.

Dābolainu pļavu bridu

Uz Deeviņa raudādama:

Kam, Deeviņ, tu atņēmi
Šās pļaviņas pļāvejiņu! 2.

Baltābola pļavu bridu,
Rokā nesu vainadziņu,
Lai tee mani nepazina,

Vaj bij meita, vaj seeviņa. 28596.

Baltābola pļavu bridu,

Rokā nesu vainadziņu,
Lai tee mani ne-eerauga

Baltābola pļāvejiņi. 28597.

Baltābola pļavu bridu,
Rokā nesu vainadziņu,
Lai to manim nenorautu

Baltābola pļāvejiņi. 28598.

Sila malu tecēdama,
Rokā nesu vainadziņu,
Ka to manim nenorautu

Sila zemes arajiņi. 1.

Baltābola pļavu gāju,
Rokā nesu vainadziņu;

Vaj tee stulbi pļāvejiņi,
Ka tee manis neredzēja? 28599.
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Drīzi, drīzi, naski, naski,

Dāboliņapļavu bridu,
Lai jel mani nenoķēra

Dāboliņa pļāvejiņi. 28613.

Lēni, lēni, klusu, klusu

Dābulainupļavu bridu,

Lai tee mani neredzētu,

Dābuliņa pļāvejiņi. 28654.

Pāri bridu raudādama

pār sarkanu āboliņu:
Nav ābola pļāvejiņa,
Ne telišu ēdejiņu. 28673.

e) Zeedu pļava treju kungu robežās.

Bāleliņa zeedu pļava

Treju kungu robežās;

Cik eedama seenu pļaut,

Treju tautu karināju. 28604.

Bāliņ, tava zeedu pļava

Treju kungu robežā;

Kad eedams seenu pļaut,

Peesajozi zobentiņu. 28607.

Bāliņ, tava līča pļava

Triju kungu robežās;

Es ne-eešu seenapļauti

Bez tērauda zobentiņa. 1.

Broleņ, tava zīdu pļava

Treju kungu rūbežūs;

Kod īdams sina pļautu,
Jūzis zaļu zubeneņu. 2.

Kalnā tautas seenu pļāva,

Lejā ēda launadziņu,

Tekošā upitē

Iskapticas balināja. 28686.

Kalnā kungi seenu pļāva,

Lejā gul launadziņu,
Tekošā upitē

Iskaptiņas balināja. 1.

Zobenu peeminešana aizrāda gan uz robežu strīdeem, ko kungi
vēl jaunākālaikā daudzkārt ar savu ļaužu palīdzibu izkaroja cits pret

citu, dažkārt paši personigi pee pļaušanas ķerdamees, lai zimuletu sa-

vu teesibu uz to un to no otras puses apstrīdēto pļavu. Tā tad še sa-
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stopam tā ~kalnā" kā ~lejā" ~tautas" un kungus" pee veenada darba,

pee seena pļaušanas. Un tekošā upite, kurā iskaptes „balina", mērcē

pee gadijuma vici, ar ko iskapts peeseeta pee kāta, lai sakalsdama

neatrist, tekošā upite var ari būt ~zeedu pļavas" dabigās robežas.

f) Seena pļāvejs un bitite.

Seena pļāvejiņam pee grūtā darba ir ari savi košumiņi zeedu pļa-

viņā:

Koši, koši, jauki, jauki
Kad Deevs deva vasariņu,
Ik katrai puķitei
Sava smarža paožama. 28645.

Tad ap viņu līgo līgaviņa, līgo bitite, līgo saule.

Līgo, mana līgaviņa,

Palejā seena grābt,
Pats tecešu kalniņā
Rudzu mest kaudzitē. 28656.

Līgo saule, līgo bite

Pa leelo tīrumiņu (v. šo āriņu maliņā),
Saule seenu kaltēdama,
Bite zeedus lasidama. 28657.

Līgo bite, līgo saule

Baltābola kalniņā,
Bite zeedus lasidama,

Saul'ābolu vītedama. 1.

Līgo meita, līgo bite

Šo pļaviņu maliņā:
Meita seenukaltēdama,
Bite zeedus lasidama. 2.

Leigoj soūle, leigoj bite

Pa lelu teirumeņu:

Saule šinu kaltēdama,
Bite zīdu lasēdama. 3.

Bite lūdza pļāvejiņu,
Lai pameta āboliņu,
Lai pameta āboliņu,
Jele cērpu starpiņā. 28603.

Bite lūdza pļāvejiņu,
Līdz zemitēi leekdamās,
Lai atstāj baltābolu

Jele cērpu galinēi. 1.
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Tak te nu abu labums lāga nesaskan. Pļavas bitite (kamines)

nesneedz tik daudz medutiņa, ka to pļāvējs un grābēja varētu pilnigi
eevērot.

Es sareebu bititei

Pašā zeedu laiciņāi:
Pūšam ceertu, lažā gāzu

To baltaju āboliņu. 28625.

Bititei sareebdama,

Aitiņai iztapdama

Riņķī situ, sāti krāvu

To balto āboliņu. 1.

Pūšam cirtu, lažā gāzu

Sarkanaju āboliņu,

Kumeļam iztapdams,
Bititei sareebdams. 2.

Riņķī greezu. sātā krāvu

To baltaju āboliņu,

Aitiņai iztapdama,
Bititei sareebdama. 3.

Sarkanais āboliņš

Nekam leetas (leeti) nederēja:
Ne meitiņas kroņus pina,
Ne bitites zeedu ņēma. 28711.

13. Dzeesmas par rudzu pļāveju un jumja
nozīmi.

Eidu, eidu, iskaptiņa,
Jau seeniņu appļāvuse,
Peesitas pee ežiņas, —

Nu ja-eet rudzu pļaut. 28614.

Striuku, striuku, iskaptite,
Seena vāla galiņā;

Kad pee ežas peesitās,

Tad ja-eet rudzu pļaut. 1.

Pļaujeet rudzus, kam vajaga,

Man rudzišu nevajaga,

Man sapļāva tautu dēlis

Ar savām māsiņām. 28631, 1.

Lai bij grūti, kam bij grūti,

Grūti rudzu pļāvējam:

Leeli rudzi, karsta saule,

Tērauds koka galiņā. 28651.
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Bāliņš pļāvejiņš,

Līgaviņa grābejiņa

Stāv baltā druviņā,
Kā Jēkaba rudzu jumis. 28522.

Eita visi nu uz lauka

Jumi ķert tīrumā;
Kas saķers rudzu jumi,
Tam būs laime citu gadu. 28523.

Mums ir, kā jau daudzkārt dzirdējuši, rudzu, meežu, auzu, linu

jumis un dažkārt runā ari par reekstu jumi. šim mūsu labibas, auglī-

bas garam (Korngeist) ir ari, kā noprotams, dēli un meitas, jumaliņi

un jumaliņas, kuras pārmāca, sauc, kā:

Jumits kūla jumaliti,
Aiz mateem turēdams,

Kam necepa beezu klaipu,
Kam karašas plikšķināja. 28533.

Jumits sauca jumaliņas,

Kalniņā stāvēdams;

Rozaja tai galviņa,

Akotajā vilnainite. 28535.

Mēs jau sastapām ari jumja māti, kura sēklas dzina klētiņā.

28, 38. Ari citām tautām ir tamlīdzigs labibas, auglibas gars, kurš

parādās dubult- jeb dvīņu vārpā. Ne-eelaizdamees še mvtoloģiskos sī-

kumos par jumja atteecibu ar labibas garu jeb labibas māmiņu (Korn-

mutter), aizrādu še tik uz V. Manhardta apcerējumu par Demetras

kultu un viņa citeem raksteem.1) Ari rīta Prūsijā Gumbines apkārtnē
tic ka tam, kas atrod dubultvārpu, būs laime. Pee žameiteem Telšu

un Rosienas apriņķos jumi saucpar ~kejmaris". Reekstu jumejus ~keim-
arus" glabājot, turot žameiti un leiši makā pee naudas, lai nekad ne-

trūktu naudas. 2 ) Ari latveeši mēdz uzglabāt jumja reekstus, kā ari

labibas dubultvārpas.

14. Dzeesmas par saimneeci un tās saimi.

Jau pee talku mātes, talku saimneeces, par kuru jo daudz, sace-

rētas dzeesmas, atradām it visus uzdevumus un gādibu, kas gulstās
uz jebkuras saimneeces pleceem. Tai jātekā pa sētu; tai rītā agri jā-

izvada, vakarā vēlu jāsagaida sava saime.

1 ) Mythologische Forschungen. Aus dem Nachlasse W. Mannhardt cd. von

H. T???tzig. Mit Vorreden von K. Miillenhof v. W. Scherer. 1884. (Quellen v.

Forschungen zur Sprach- v. Culturgeschichte der germanischen Volker, Heft 51).

2 ) E. Voltera jyifl bthoip.Kķin /InTbiuīcKaroiuieMemi BHTe6cKO(I ry6epnii'.

Cn6 1890, 83 1. p. .:

" *
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Nebēdā māmuliņa,
Sētā veenapalikuse,
Vakarā satecēja

Deviņeem skreemeņeem1). 28738.

Ko gaidiji, māmuļite,

Pee vārteem stāvēdama ?

— Pee.guļneekus izvadiju,
Gaidu govis pārnākam. 28736.

Ko gaidija māmuļiņa,
Pee vārteem stāvēdama ?

Gaida ganu sadzenam,

Peeguļneekuizjājam. 1.

Ka, māmiņa; tu gaidiji,
Pee vārteem stāvēdama ?

—
Gaidu ganu sadzenot,

Arajiņu atjājot. 28737.

Gaidi, gaidi, māmuļite,
Pārees tavi darba ļaudis,
Tev darbiņu nodarijši,
Tev seeniņu sagrābuši. 28734.

Gaidi, gaidi, saimeneece,

Nu nāk tavi darba ļaudis,
Nāk arāji, ecētāji,
Nāk seeniņa grābejiņi. 28735.

Tec, māmiņ, vārtus vērt,

Nu nāk tavi darba ļaudis:
Nāk arāji, ecētāji,
Nāk seeniņagrābejiņi.
Nāk arāji, ecētāji,

Veleniņas mētādami;
Nāk seeniņa grābejiņi,

Āboliņu kaisidami. j.

Veri māte, vara vārtus,
Pārnāk tavi darbineeki :

Nāk arāji, ecētāji,
Nāk seeniņa pļāvejiņi. >2.

No druviņas (Par pļaviņu) pāreedama,

Vārpu (Zeedu) viju vainadziņu,
To pārnesu māmiņai
Par launaga nesumiņu. 28743.

') Skreemens, ari skreemelis (leit. skridume, skrittulys), virpulis ūdenī.
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Ja še dzeesmiņa min mazu pateicibas zīmiti, vainadziņu, pasneeg-

tu no meitiņas māmiņai par šīs tekāšanu, tad dabonam nākamajā

dzeesmiņā dzirdēt māmiņai izsacitu pārmetumu, pēc kam ta top da-

rita atbildīga no ecētajā par tam, ka cīrulis šo aizdzeedajis, kā:

Cīruls mani aizdzeedaja,

Tirg's kalniņu ecējot;

Ta, māmiņa, tava vaina,

Vēlu nesi brokastiņu. 28740.

Kā redzam, saimneece, māmiņa, ir ta, kas tekā, strādā un gā-

dā vairāk nekā visi citi. Viņa ir tā sacit mājas — sētas dvēsele un

acis, kurai viss ja-izjūt, viss jāredz, jazin tā par lopiņeem, kā par

saimi. Viņai ir par visu atbildiba; viņai jābūt mājas kronim, mājas

uguns dzirkstei.

15. Kūleju un maleju dzeesmas.

Rijā kūla kūlejiņi,
Maltuvē malejiņi;

Deeviņš preeka nevarēja,
Pa starpinu staigādams. 28779.

Deeviņš preeka nevarēja,

Pa pagalmu staigādams;
Kulā dzeed kūlejiņi,
Maltuvē malejiņas. 1.

Kas tur rīb, kas tur rūc

Tautu dēla sētiņā?

Rijās rīb spriguliņi,

Maltuvē dzirnaviņas. 28756.

Kratām salmiņus,
Lai bira graudiņi,
Lai mūs rijkuris

Nespriguļoja. 28757.

Dzeedadamasmeitas kūla

Ar sidraba spriguļeem;

Augsti cēla, veegli laida,
Eet salmiņi pelavās. 28748.

Gana rijas kūlejiņu,
Nava salmu nesejiņa;

Ej, māsiņa, salmu nesti,
Pirkšu zelta gredzeniņu. 28753.

Eeš' vairā, vaj ne-eešu

Bāliņam rijas kult:
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Man pārlūza sprigulitis

Klājeeniņa galiņā. 28749.

Patais' man, bāleliņi,
Oša koka spriguliti,
Man ja-eet rijas kult

Ozoliņa peedarbā. 28775.

Mazi veen, sīki veen

Šās rijiņas kūlejiņi;
Cits pazuda klājeenā,
Cits garkūļu kūlitē. 28769.

Sprigulitis, grābeklitis,
Abi leeli leelijās:

Sprigulitis smalki kūla,
Grābeklitis izkasija. 28784.

Sprigulitis, grābeklitis

Kungu rijas kūlejiņi;
Sprigulitis smalki kūla,

Grābeklitis izkasija. 1.

Kuplis auga ozoliņš
Pee brāliņa kula durvu;

Nokūluši, kūlejiņi,
Pakaram spriguliņus. 28765.

Mīdekļam peedereja

Peeci bēri kumeliņi;

Māmiņai peedereja

Div' meitiņas malejiņas. 28770.

Labāk gāju rijas kult,
Ne māliša ritināt:

Peeci, seši riju kūla;
Veens māliti ritināja. 28766.

Rijiņai platspārnei

Peeci, seši kūlejiņi :

Maltuvei gludgalvei
Divi jaunasmalejiņas. 28781.

Laideet mani riju kult,

Es mācēju riju kult:

Augstu cēlu, veegli situ,

Lai salmiņi nečauksteja. 28767.

Stādu ošus, ozoliņus

Rijas taka maliņai,
Lai vējiņis ne-eeguva~,~

Lai salmiņus neputina. 28788.
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Dodat salmiņus,
Lai varukratit:

Tā biju nākuse,

Ka salmus kratit. 28747.

Augstu cēlu spriguliti,

Lēni laidu klājeenā,

Lai rociņas nepeekusa,

Visu nakti cilājot. 28743.

Austi gaismiņa,
Leci saulite,

Man gara naksniņa

Rijiņā. 28745.

Palīdzi, Labrenci,

Rijiņu kult,

Cel augstu dūmiņus,
Zemu dzeerkstelites. 28774.

Kuļat riju, kūlejiņi,

Gaiļu laiku negaidāt;

Gaidisit gaiļu, laiku,

Paliks rija ne-izkulta. 28761.

Kas peesēja mellu zirgu

Pee to manurijas doru ?

Deeva dēli peesējuši,
Rudzus vest klētiņā. 28755.

Kas peesēja mellu zirgu

Pee manām klēts durvim ?

Mīļa Māra peesējuši,

Kveešus, rudzus mērojot. 1.

Te redzam, kā Deeviņš preecat preecajās, ka ļautiņi tā teica-

mi strādā grūto rijas darbu, dzeesmās dzeedadami. Viņš līdz ar mīļo

Māru ~pa starpinu" ', ~pa pagalmu staigādams" un ar saveem dēleem

un Māru gādā, ka klētī nāk svētibiņa. Te jo jauki konkrēti parādās

darba ļaužu ticiba un Deeviņa svētiba.

Mēs še peecpadsmit nodaļās aplūkojām līdzigu darba-dzeju, kā-

du pee seno greeķu dzejneeka Hezioda no Askras atrodam, kurš ap-

dzeed greeķu zemneeku un mazpilsoņu ikdeenigos dzīves apstāk-

ļussavās ~Māju mācibās", episkā dzejojumā ~Darbi un deenas" ('EpY*

af Tjuipai) Hezioda pasaules un dzīves uzskats ir veenkāršs, zeem-

neecisks, kārns, saprātigs; blakus augsti dzejiskām cēlām veetām

viņa viseevērojamakajā ražojumā ~Deenas un darbi" sastop daudz sek-

lu dzīves mācibu un māņticibu, kā ta ari mūsu darbu dzeesmās šad
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un tad pagrasās. Kā Heziods savā ~Deevizcēlumā" (Theogonia,

ft£oyGVlV) raudzija greeķu plašo deevu-pasauli aptvert un atseviš-

ķos mvtus un deevu ģentes, kā visslavenākos svētumus vest citu ar ci-

tu noteiktā atteecibā, krādams tāpat kā Homērs tautā sastopamās

tradicijas un tad tās leeti likdams, — tā ari mēs sastopam savā tautas

dzejā, tikpat še, kā agrākās posmās mvtisku veelu. Mēs te dzirdē-

jām par Deeviņu un Deeva dēleem, par Laimu un Māru, par Jumi un

Jumja māti, par jumaliņeem un jumaliņām v. t. pr. Un tādi vārdi,

kā naudas māte, talkas māte laikam gan darināti pēc mvtoloģijas ana-

loģijas un zem tās eespaida.

16. Darba svētku, rudenaju jeb appļāvibu un

apkūlibu dzeesmas.

Es atradu ganidama

Rudenajubiķeriti.

Vaj bij mani brāleliņi

Rudenajus turējuši. 28791,1.

Ei, brāliņ, ci brāliņ,
Kur dzersim rudenaj'?
Es dabūju ganidama

Rudinaja biķerišus. 28791.

Apkūlām meežus, rudzus

Ar ozola bauzitēm;

Nu dzersim meežu alu

Ar ozola kanniņām. 28794.

Kūlām meežus, būkajāml)

Ar ozolu vālitēm,

Dzersim alu dzeedadami

Ar sudraba kanniņām. 28822.

Apkūlām pabrūveju

Vecu meežu alutiņu;

Dzeram, brāļi, alutiņu,
Būs mūžam Deevs un gan,

Vēl mūs' meežu apcirkniši

Triju dzelmju dziļumos. 28796.

Visi rijas putekliši
Gaida mani veldzējami.

Pagaidāt, putekliši,

Kamēr daru alutiņu. 28841.

') ari bokajam, bokat, bolet, atlikušās vārpas un afiķus, mazo labibu vēl

pārmīdit.
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Vecas mātes ūbelites1 )

Manu meežu pļāvejiņas;
Jauni puiši kā kundziņi

Alutiņa dzērajiņi. 28840.

Šādi tādi krinkariņi

Izdzer mūsu alutiņu;
Ne tee meežu pļāvejiņi,

Ne tee seena grābejiņi. 28835.

Šādi tādi klinklāviņi (klinkājiši) 2)

Izdzer manu alutiņu;

Kad jaeet druviņā,
Nav neveena klinklāviņa. 28833.

šādi tādi pogainiši( kukainiši)

Sadzer manu alotiņu;
Kad jālasa sīkas vārpas,

Nav neveenapogainiša. 1.

Šādi tādi klinklāviņi (klinkājiņi)

Izdzer manu alutiņu.
Kur tee mani paša bērni,
Meežu vārpu lasitaji ? 28834.

Šaidi taidi ūsaineiši

Sadzer munu oluteņu,
Ka vorpeņis laseiteņis,
Nav nivina ūsaineiša. 28832, 2.

Apkūliņu vakarāi

Visi reeči 11) stāvu stāv:

Stāvu slotas, stāvu dakšas,

Stāvu stāv spriguliši. 28797.

Apkūluši kūlejiņi,

Aparuši arajiņi (Appļāvuši pjāvejiņi) ;

Nedod Deevs to redzēt,

Kad apmala malejiņi. 28799.

Ai, svecite, lukturitis,

Aptec manu galda galu;

Ai, saulite, mēnestiņis,

Aptec manu meežu lauku. 28793.

Es eecēlu leepu galdu

Meežu, rudzu klētiņā;
Tur sēdēja gausu māte,

Ar Deeviņu runādama. 28810.

') savādas balodites, kuras laizdamās met kūleņus, die Turteltaube.

-') tādi mīluļi jokainā nozīmē.
3 ) reeči

= riki, ari ridas.
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Gaus' gausini man maiziti,

Draugi, saime, ēdejiņi,

Nesacija Deevs gausin',

Ne paldees pa-ēduši. 23813.

Jaunajai maizitei

LeeP godinu i taisiju:

Pillu cepli maizes cepu,

Kāvu labu vuceniņu. 28814.

Duj vistiņas nobaroju

Rijas taka maliņā;
Veenu cepu, otru vāru

Apkūliņu vakariņu. 28802.

Rijiņ, mana vecā māte,

Ko gribēji apkūlām?

Vaj gribēji mc lv cūku,

Vaj gailiti dzeedataju?

(Vaj tu gribi balta suķa,

Melna gaiļa dzeedataja ?) 28828.

Nāc, brāliti, kad es lūdzu,

Apkūliņu vakariņu;

Apkūliņu vakariņu
Dižais vepris skutulā. 28825.

Ko dosim pērkonam
Par vasaras graudumiņu?

Lāsti rudzu, lāsti meežu,

Pusbirkava (Puslastiņu) apinišu. 28818.

Kū dūsim Parķeuņam (Parkiunam)

Par vosorvs graudumeņu?
Lostu rudzu, lostu mižu,

Puslasteņa apineišu. 1.

Es teciņus veen tecēju

Visu garu vasariņu,
Gribēdama veenu deenu

Pee galdiņa pasēdēt. 28812.

Dziržu ārdus klaudzinot,

Leedu salmu gubenē (pūnes1) dibenā)

Dzirž kanniņu klaudzinot

Sēstos galda galiņāi. 28808.

Dzerait, brāļi, kauseem alu,

Lai aug mums rudzi, meeži,

Lai aug mums rudzi, meeži,

Baltajās smiltiņās. 28806.

1) pūne ir palus šķūnis jeb pelūde, pelode, ari pelotne.
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Dzerat, puiši, pa puskausa,
Meitas pilnu biķeriti;
Meitām līka muguriņa,
Meežu vārpas salasot. 28807.

Kad es gāju rijas kult, —

Kur mazais sprigulitis?

Kad es gāju al's eedzert, —■

Kur leela malcenica? 28815.

Mīļš Deeviņis mums vaicāja,

Kādu dziru mēs dzeram.

Mēs dzeram lineem kāzas,

Meežu, rudzu apkūliņas (appļāvibas).

• 28824.

Ko ļautiņi, jūs darāt,

Alus kannas rociņās ?

Mēs dzeram cūku bēres,

Rudzu, meežu apkūlibas. 1.

Dzer pats, tēviņ (tētiņ),
Savu pilnu kausu,
To tev Deeviņš

Apsolija

par vasaras gājumiņu.
Par dublišu bridumiņu. 28805.

Rudentiņ, bagāts vīrs,

Daudz tu mums dāvināji:

Pilnas klētes labibiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa. 28831.

Pērkoniņis rūcinaja

Visu garu vasariņu;
Lai rūc mana istabiņa
Jele šādu vakariņu ! 28826.

Līgsmo mana istabiņa,

Jel ar' šo vakariņu;
Tā līgsmoja Pērkonit's

Dažu deenu vasarā. 1.

Rībi, rībi, pērkoniņis,
Tādu garu vasariņu,
Lai rīb tēva istabiņa
Jele kādu vakariņu.

Trīci, manu istabiņu,
Jele šādu vakariņu;
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Ta trīcēja pērkonam
Daža deena vasarā. 3.

Te nu redzējām latveeti vēl deezgan brīvu un iztikušu, no sa-

veem deeviņeem laipni apceemotu savus darba svētkus svinam un par

savu roku darbu svētibu preecajamees; bet nu nāk dzeesmās, kas

rāda viņa dzīves otru jeb ēnas pusi, t. i. viņa nabadzibu un atkaribu.

Bija viņš preecajees par rudens bagatibu un domajees savā svētku

skurbumā, ka var nu no kunga atsacitees:

Ej gulētu man' galviņa,

Alus, medus, padzēruse.

Ej, atsaki kundziņam

šās vasaras gājumiņu. 28809.

tad tak pavasara trūkums un bads drīz veenno skurbuma uzmodina :

Pliku pliku (pļeku) karašiņas,

Čuru, čuru alutiņš!

Kad atnāca pavasaris:

Kundziņ, dod maizites! 28827.

Bika baka plānu maizi,

čuru čuru alutiņu!
Atnāks pavasaris:

Kundziņ- dod maizes! 1.

Tili, tili, bbbēna

Ols konna rūkā;

Kad atis pavasars,

Dūd, kungs, maizis. 8.

Ruden pupas, ruden zirņi,
Ruden balti kāpostiņi;
Pavasar dvēselite

Deedziņā karājās. 28829.

Nu, kur arāja ~dvēselite deedziņā karājās" jeb ~valdziņā vazā-

jās", ja-eet gribot negribot pee kunga lūgtees maizes.

17. Turaidas jaunava jeb Maija roze.

Kā pa labai daļai daudz no tām dzeesmām, kurās Vidzemē un

Latgalē eespeedees vārds ~stārasts" ~vagares" veetā, kā peem.:

Starostiņ, velna bērns,

Rītu tevi svilinās;

Vakar cirta apses malku

Treju kungu darbeneeki. 31444, 5.
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Tilu, tilu, vagarite,

Rītu tevi svilinās:

šodeen ciita apšu malku

Treju kungu darbineeki. 6.

un ka še iz daudzeem veens peemērs iz talceneeku dzeesmām pee E.

Voltera:

Tolka, tolka, talcinik,
Vilks apāde storosten;

Samesim pa grošam,

Perksim jaunu storostenu. —

to pašu rāda, — daudz no tām dzeesmām
— gan cēlušās pa poļu val-

dibas laiku tā Vidzemē kā Latgalē, —tā atteecas šis stāsts, kurš turp-
likām daudzkārt un dažādi latveešu rakstneekeem un dzejneekeem par

apstrādājamu preekšmetu noderējis, uz to pašu laiku, uz kādu starp

poļeem un zveedreem notikušu kauju.

Pēc notikušās cīņas (ap 1602.?) kāds labsirdigs vīrs no Turaidas

pils atrod uz kara lauka starp kritušeem kādu zīdāmu bērniņu. Viņš

paņem šo zīdainiti, meiteniti, uzaudzina un ta nu ir skaista zeedoša

jaunava. Tā ka viņš to atradis Maija mēnesī, tad leek tai Maiju

vārdā. Un tās rožainā skaistuma dēļ sauc to visi par Maija Rozi. Tai

rodās daudz mīlētāju un precneeku. Bet ar savu pretmīlestibu ta ap-

laimo tikai Siguldas dārzneeku. Pēc norunas viņi ik vakarus sateekās

Gutm*iņa alā, kura gul pusceļā starp Turaidas un Siguldas pilīm. —

Reiz dabon Maija Roze no sava mīļākā rakstiņu, kurā tas viņu lūdz,

jau pēc pusdeenas nonākt zināmā alā. Viņa tur nonāk, bet viņas mī-

ļākā veetā, ak vai! eerodās tur cits, kas peeder pee viņas visuzbāzi-

gakajeem mīletajeem, ko ta veenmēr uz visstingrāko noraidijuse. Tas

ir kāds poļu kara-spēka algādzis-kareivis. Tas viņai negodigi uzmā-

cās, gribēdams viņu izvarot; bet ta turās viseem spēkeem preti. Deem-

žēl, nevarēdama vairs atgaiņatees, ta nāk uz domām, kas gan ar tāi

dzīvibu var būt dārgi aizmaksājamas, bet kas viņu rasi pasargās no

izvarošanas un kauna. Ta grib šim bezkaunigajam neģēlim, kas tai

breesmigi uzmācās, ļoti dārgu burvigu drabiņu dāvināt, ja tas no sa-

va neģeligā nodoma atlaižās. Tas ir tas pats rožainais kakla lakatiņš,
kurš tai nupat ap kaklu, šai drāniņai ir tāda īpašiba, ka viņa to, kas

viņu nesā, pasarg no jebkādas eevainošanas, no brūcēm un nāves

breesmām. Ja tas negribotticēt, tad varot ar savu zobenu izmēģināt ■
lai tas cērtot viņai stipru cirteenu pa kaklu, tad redzēšot, ka tai ne

neeka nekaitēšot.
— Māņticigais dara to un re nu par leelām izbailēm

nelaimigārozite nokrīt zemē un ir pagalam. Ta gribējasavam mīļāka-
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jam palikt uzticiga, savu meitas godu turēt, lai tas ari būtu ar nāvi

aizmaksājams. Neģēligais, māņticigais nozeedzneeks no žēluma pa-

kārās. 1)

Tas ir pateess, protokolēts notikums ar traģiskām beigām. Ta

aistetiski skaistais saturs derējis XIX. g. simtenī daudzeem lat-

veešu rakstneekeem un dzejneekeem par apstrādajumu vee-

iu. Tā mēs to sastopam vispirms pee Dauges kā sausu protokola at-

stāstījumu, tad pee Cilinska kā stāstu, pee E. Dūnsberģa kā epu jeb

poēmu, pee Lautenbach-Jūsmiņa kā romansi, pee Hāna kā opereti un

pee V. Teikmaņa atkal kā stāstu.

XVII. g. s. politiskais un kulturelais stāvoklis

Vidzemē un Latgalē.

Kamēr Zemgale un Kurzeme no 1561. līdz 1795.g.paleek par pat-

stāvīgu leelkungu valsti zem Polijas virsvaldības, tamēr tās divi citas

Latvijas provinces — Vidzeme unLatgale — nāk pa tām starpām zem

vairākām svešām valdibām. Pēc Livonijas ordeņa un biskapu federa-

tivās valsts iziršanas dabon viņas poļu valdibu, ko Vidzemes muižnee-

ciba tik visai eegribejās, domādama eegūt tādas pat leelas brīvibas,

kādas baudija Polijas šļachta. Tak viņa stipri vīlās. Gan viņa domā-

jās no tolerantā, evaņģēliski jūtošā karaļa Siģismunda Augusta izkau-

lējuši tā saukto ~Privilegium Sigismundi Augusti", tak poļu seims to

nebij apstiprinājis. Polu eeredņi un garidzneeki plūda zemē eekšā ; ka-

toļu un poļu propaganda zem Siģismunda Augusta pēcnācejeem, Ste-

fana Batorija un sevišķi Siģismunda 111., pūlējās eevest kontrreforma-

ciju, atjaunojot un no jauna izplatot nīkstošo katoļu ticibu. šai ziņā
it īpaši naigi rīkojās jezuiti, dibinādami še vairākas mācibas eestā-

des, kur audzināt bērnus stingri katoliskā garāun politiskos uzskatos.

Viss tas ne veenkavēja un izjauca evaņģēliskās baznicas kārtibas iz-

veidošanos, bet saārdija gandrīz pavisam atkal, kas vēl nebija pat

dabūjis attīstitees. Bruņneeciba par spīti viseem kara gadeem, balstī-

damās uz Siģismunda privilēģijām, bij ar daudz mācitajeem pildijuse

zemi, — pat ar daudz vairāk kā nācees, sūdzās kņazs Radzivils, Ste-

fana Batorija pārvaldneeks, — un landtāgā Cēsīs 1598. g. Vidzemes

muižneeciba bija jau ar Rīgu par kopēju baznicas satversmi pilsātai un

zemei veenojusēs; —
bet 1613. g. pee katoļu baznicas vizitacijas, pār-

raudzības atrodam tās protokolā tik vēl sešus luterāņu mācitajus taga-

dējā latveešu Vidzemē un ari teem vēl top ar sevišķu cītibu peekodi-
nata ķēniņa pavēle, ka viņi nedrīkst zemneekeem sprediķot; jo „zem-

neeki esot katoļi bijuši un teem par katoļeem japaleekot". Jau 1614.

1) Sal. manu ~Radneecigi motivi" Ariosto „Trakošajā Rolandā" (Orlando-

furioso, XXIX. dzeedajumā) eekš „Latvijas Kareivis" 1920. g. Nr. 86.
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g. Rigā kādā noturētā landtāgā runāja no tam, nedaudzos, pa leelakai

daļai ~tik tā sauktos" —kā Dr. Cimmermans izsakās
—

latveešu un

igauņu mācitajus atlaist. Irtikai luterāņu baznicas drupas, kuras poļu

valdibas beigās atrodam zemē.

Uz gadijumeem, kur poļu muižneeki uzbrūk aiz gluži neeciga ee-

mesla ar saveem ļaudim vācu muižneeka novadam un muižai, sarīko-

dami kautiņus, aizrāda gan mūsu tautas dzeja, kā to jau agrāk dzirdē-

jām, kur bāleliņš triju kungu robežās ne-eet seena pļaut bez tērauda zo-

bentiņa.1) Gan Vidzemes muižneeciba par tādām nekārtībām sūdzē-

jās Polijas karalim, tak ne-atrada dzirdigas ausis. Tā poļu slogs pa-

lika viņai arveenu nepanesamāks. Nu tad pilnigi saprotams, ka starp

Poliju un Zveedriju ap XVI. un XVII. gadsimteņu maiņu izceļotees

karam, leelakā Vidzemes muižneeku daļa atkrita no Polijas, pār-

eedama Zveedrijas pusē.

Zveedru valdibas laiks ir līdz šai deenai Vidzemei bijis pilns svē-

tiga eespaida. Zveedru valdiba ir vispirms tai luterāņu baznicu no ka-

toļu kontrreformacijas isglābuse. Un visas zveedru eestādes, tiklab

baznicas, kā ari teesu un pārvaldes un agrāro būšanu eekārtas ziņā,
leecina no kārtigas kulturvalsts peedzīvojumeem rūpēstā par jauno ee-

mantoto zemi.

Zveedrijas valsts nepazina dzimtbūšanu. Zemneeku kārta tur

bija tāpat brīva kā muižneeciba, garidzneeciba un pilsoniba, baudida-

ma dažādas pilsoniskas teesibas, peem. teesibu, sūtit savus preekš-

stāvjus uz ~storthing" (valsts-saeimu). Brīvā, sparigā zemneeciba bija

dažkārt par pabalstu zveedru ķēniņeem ķildās ar augstākām kārtām,
tnuižneecibu un garidzneecibu. Tikai ar zveedru valdibu eestājās Vid-

zemē kārtigi apstākļi. Jau ķēniņš Gustavs Ādolfs 1622. g., kur karš

vēl turpinājās un Vidzeme vēl nebija viņam pilnigi nodrošināta, ee-

cēla Rigas virsmācitaju Herrn. Samsonu par visas Vidzemes superin-

tendentu, noteikdams ari sinodes. Tad tapa eeceltas konsistorijas

preekš latveešu daļas Koknesē unCēsīs, virskonsistorija Tērpatā, baz-

nicas-preekšneecibas un virspreekšneeciba, norobežotas draudzes un

prāvestibas, nolemtas baznicas vizitacijas un nokārtoti mācitaju un

ķesteru eenākumi, ar veenu vārdu, eevesta visa baznicas organizāci-

ja, kā ta maz pārvērsta pastāvejuse līdz visjaunākajam laikam.

Līdz karš ar poļeem bija pabeigts un Altmarkas meera līgumā
1629. g. Vidzeme peešķirta Zveedrijai, — tad zveedru valdiba ņēmās

vēl sparīgāki rīkotees zemes reformu labā. Gustavs Ādolfs sevišķu vē-

rību peegreeza zemneeku liktenim. Viņam it īpaši rūpēja zemneeku

teesleetu nokārtošana, viņu izglītiba, viņu teesiskais un saimneeci-

skais stāvoklis. Viņš atņēma Vidzemes muižneekeem teesibu, sodit

') Sk. c) Zeedu pļava treju kungu robežās 403. 1. p.
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zemneekus ar nāves sodu, nolikdams par kriminalnozeegumu vainigo
sūdzēt pee ķēniņa eeceltās pilsteesas, kur bez muižneekeem par tees-

nešeem bij ari zveedri. Meesas sodu, ko muižneeki apzīmēja ar ne-

vainigu vārdu par ~mājas pārmācibu", ar' eerobežoja. Viņš pavēlēja
celt zemākas skolas preekš zemneeku bērneem, Rigāun Tērpatā jaun-

eerīkotās ģimnāzijās uzņemt ari zemneeku bērnus un mācit latveešu

valodu. Pēdigi Gustavs Ādolfs uzlika šim savam leelajam kultūras un ci-

vilizācijas darbam kroni, dibinādams Tērpatā 1632. g. universitāti,

kurai bija dzīvinošs eespaids ar' uz turpmakeem mācitajeem un reliģi-

jas skolotajeem. Tāpat kā Polijas karaļi viņš nolika īpašas tirgus dee-

nas; eecēla pats ari revizijas komisiju, kurai bija sastatit sarakstu

par zemneeku klausibām un nodevām...

Deemžēl, visas šīs jaukās reformas šis augstsirdigais, humānais

valdneeks nepaguva izvest; jo tas krita kā slavas apveltits ticibas cī-

nitajs varoņa nāvē Lācenes kaujas laukā 6. novembrī 1632. g. Nu bija

Vidzeme, latveešeem visvairāk eemesla, sērot šī sava cēlā, skaistsir-

digā kunga un valneeka dēļ. Gan Gustava Ādolfa eesākto reformu

veda ta pēcnācējs ķēniņš Kārlis XI. teicami talak. Ari garajā karā sa-

ārditās oaznicas tika atkal uzceltas, tak tanīs eevestee vācu, no sa-

vas tēvijas padzītee mācitaji spēja tik pat maz, kā vēlāk jaunatvēr-

tajā Tērpatas universitātē glītotee ticibas skolotāji preekš latveešu

prāta un valodas izkopšanas ko darit tāpēc, ka viņi pēdējo neprata un

ari ne labprāt mācijās. Jaunos latveešu mācitajus statija šo draudzēm

caur tuikeem kā viņu dvēseļu ganus preekšā un nu nabaga latveešu

draudzes locekļi varēja peelūkot, kā viņi savus ticibas mācitajus bez

tuikeem sapratīs.

Ja ordeņvaldibas laiks bija preekš Vidzemes tik evaņģēlija izsē-

šanas laiks un ja ar poļu laiku nāca zeemas sals un sneegs pār jauno

sējas lauku 1 ), tad zveedru laiks salīdzināms ar pavasari, kur viss no

jauna sāka zaļot, zelt un plaukt vārpās. Gan brāzās atkal reiz zee-

meļu vētra pār Vidzemi, visu sagāzdama un postīdama, — tas bija

cara Alekseja Michailoviča eebrukums no 1656.—1661. g. Daudz mā-

citaji nomira tai laikā caur mēri, draudzes palika tukšas un bārenes,

baznicas attīstiba tapa aizkavēta, bet ta nevarēja vairs uz ilgu laiku

pavisam tikt apturēta.

Zveedru baznicas organizācija bija par visleelako svētibu vispirms

preekš paseem mācitajeem. Ta nokārtoja un paplašināja teem peenā-

kumu ap2,iņu. Zemes baznicas preekšgalā stāvēja kreetni superinten-

denti, starp teem sevišķi pacēlās Samsons, baznicas organizācijas dvē-

sele, Gecelius, kas tik īsu laiku te bija, un Fišers, abi pēdejee pa-

*) ja zveedru-poļu kara sekas šī gadsimteņa sākumā bij — izdeguši ceemi un

atmatā palikuši tīrumi un breesmigais bads veetu veetām speeda ēst cilvēkus. —
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zīstami caur zinatneecibu un interesi preekš zemneekeem. Zinodes sa-

pulcēja mācitajus uz kopējām apspreedēm, kurās dogmatiskus jautā-

jumus plaši apspreeda, bet ari pārrunāja mācitaju un draudžu prak-

tiskas nepeecešamibas. Baznicas valde peegreež jau vēribu latveešu

valodai. Sevišķi Riga eeved pee Jāņa baznicas, kura kopš zeem-

svētkeem 1589. g. jau nodota latveešu draudzei, un pilsātai peedero-
šās muižās: Ikšķilē un Limbažos, pašu zemē dzimušus mācitajus.

Pat dažus latveešu dzimuma mācitajus jau sastop šinī laikā.

Tagad sāk ari mācitaji ķertees pee darbeem tiklab latveešu va-

lodas laukā kā ari taisni preekš reliģijas mācibas un māju un baznicas

deevkalpojumeem, kuri vispār noderēja tiklab amatbrāļu, kā ari drau-

džu nepeeceešamibām.

Kā Gustavs Ādolfs, tā ari ķēniņš Kārlis XI. rūpējās par latvee-

šu skolām un turklāt par garigu rakstu apgādāšanu latveešu valodā.

Viņa valdibas laikā un viņa pabalstita iznāk latvju bibele. Kārlis XI.

izlaida zemneeku labā visādus rīkojumus. Kā jau agrāk pee tautas

dzeesmām par dažadeem talkeem redzējām, tad tee bija pee latvee-

šeem tā eeveesušees, ka kungi tt>s sāka tā izmantot, ka ķēniņam bij

jaaizleedz, zemneekus sūtit talkā citeem muižneekeem; viņš aizlee-

dza ari muižneekeem patvarigi izsveest zemneekus no mājāmun sašau-

rināt to leetošanā atrodamo zemi v. t. pr. Viņš lika eevest par klau-

sibu un nodevu mēru zveedru arklu, proti, tādu zemes lee-

lumu, par kuru, ja uz ta gulošās klausibas un nodevas aprēķinātu

naudā, būtu jāmaksā kungam 60 dālderu. Lai kungs nevarētu pēc

patikas plēst savus zemneekus, tad eeveda vakas grāmatas,ku-

rās bij eerakstitas visas kungam peenākamās zemneeku klausibas un

nodevas.

Ari ķēniņš Kārlis XI. cēla tāpat kā Stefans Batorijs dzimtkun-

geem preekšā, atlaist savus zemneekus brīvus. Tak ari šo reiz viņi

prata visādi izlocitees un atkratitees visādām izrunām no svarigā jau-

tājuma. 1680. g. storthings nolēma, ari Vidzemē ķertees pee muižu

redukcijas, kura Zveedrijābij jauizvesta. Visi virsbiskapu, biskapu,
mestru un karaļu novadi, kurus muižneeki turēja nomā, bija redu-

cējami, eevelkami par kroņa īpašumu un iznomājami vairaksoli-

šanā. Gan muižneeki bija tam ar kājām un rokām preti, tak te ne-

līdzēja ne zāles, ne plāksteris, muižu redukcija tapa sparigi izvesta,

tā ka vairāk kā B/
0
no visām privatmuižām (ar 543,000 dālderu eenāku-

mu gadā) pārgāja pee kroņa. — Citi agrakee zveedru rīkojumi, kuri

sākumā bij eevesti tik kroņa muižās, ar 1697. gadu tapa atteecinati

ar' uz privatmuižām. Kā jau kultūras valstī, preekš likuma viseem

bija būt veenadeem.
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1. Pūķa vārdi.

Ar Pūķa mytu mēs jau jo plaši eepazinušees latveešu burtneeci-

bā. Te nu mums jārunā par visvecakeem uzrakstiteem Pūķa vārdeem.

Prof. Hausmanis Tērpatā 1892. gada pavasarī mani uz eelas sastapis,

vaicāja, uz kādu gadu eet atpakaļ latveešu rakstneecibas pasākumi.

Kad to viņam saciju, tad viņš man stāstija, ka viņam laimejees uzeet

kādu rakstu, kuru viņš turējis par visvecāko latveešu rakstneecibas

peeminekli. Bet tagad pēc mana paskaidrojuma tas deemžēl izrādo-

tees par simtu gadu jaunāks. Tak mēs abi atzinām to ari tā par ļoti
interesantu un Hausmanis to peesūtija Bielensteinam preekš „Latveešu

draugu beedribas" rakstu krājuma, še tad to sastopam zem virsraksta

~Beitrag zur Kunde des lettischen Drachenmvthus" un eevada: ~Herr
Professor Hausmann zu Dorpat hat die Gūte gehabt mir im Fruhsom-

mer 1892 die folgende Abschrift eines merkwūrdigen gerichtlichen
Protokolēs aus dem Jahre 1631 brieflich zuzusenden" :

~Aus der Bibliothek des verstorbenen K. v. Ditmar-Kerro, die

jetzt im Archivv der Ritterschaft m Riga."

~Protokoli des Landrichters Ludw. Hintelmann ūber Sitzungen

des Landgerichts 1631 Juli 22. — Oct. 19. Pop. Orig. — In demselben:

Rujen. 1631 Juli 22. Jeger Jacob klagt wider seine Magd Catharina,

14 Jahr alt, wegen Diebstahl un wēil sie sein Weib anrichtig gemachet,
als wan Beklagtin gesehen, das Klegers Weib m einer feurigen Dra-

chengestalt geflogen.— Rea gestand, solches nicht allein gesaget zu-

haben, besondern hab Klegers Weib sichtig fliegen gesehen, hab auch

Klegers Weib mit gevvissen Worten gebunden, das sie niedergefallen,

Beklagtin hab auch Klegers Weib mit besondern Worten geengstiget,
das Klegers Weib Beklagtin hab sagen mūssen, wer und von wannen

sie gewesen. Ein altes Weib Maria Tewedet, die ietzo nach Churland,

welch die Leute curiret, die habe Beklagtin solche Wort gelehret, und

folgen die Worte mit welchen Beklagtin Klegers Weib umb 9 Uhren

frūhe Morgens furm Jahr umb Mārtiņi gebunden

Spidan Scacke Jures Sackan, Naggal

Spidan gresse apkardt, Spide pie scocsce.

VVorte, damit Beklagtin vermeinet die gebunden zulosen.

Sinite per to Sede Selse ne gode speck adschvver wizses lei-

de vvallen."

~Die Beklagte wird m Haft gebracht.
Am 11 August erklārt sie, das alte kurische Weib Maria habe ihr

gerathen, den Diebstahl zu begehen und den Zauber auszusprechen,
dann werde gegen sie nicht geklagt werden. Bat um Vergebung. —

Auch der Klāger bittet jetzt die Angeschuldigte nicht zu scharf anzu-
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fassen, da sie ihre informatricem nominiret, die selbe were ihm nicht

unbekant, er wolle dieselbe wol aufgehen. — Die Beklagte wird zu

Kuthen-Straffe verurtheilt."1)

Tā, kā redzams, ir jo interesanta leeciba par veclatveešu māņti-

cibu un veclatveešu valodu.

Vispirms še leeta ir tāda. Zemes soģim preekšā vesta 14 gadus

veca meitene izsaka, ka ta sūdzētajā seevu pūķa veidā, t. i. par pūķi

pārvērtušos, redzejuse pa gaisu skrējām, šo seevu tad ar burvju vār-

deem sasējuse, t. i., tās gaitā apturejuse un peespeeduse no gaiseem

nokrist zemē, ka viņa joprojām šo pašu seevu ~ar sevišķeem vārdeem"

peespeeduse teikt, kas un no kureenes ta esot. —Tā tad lemjams, ka

ta seeva zemē nokrituse vēl bija pūķa veidā un ne pazīstamā cilvēka

izskatā. —

Pēc saveem izsacijumeem apsūdzētā meitene aizbildinās, ka tai

kāda ~tagad uz Kurzemi" aizgājuse, tā tad, kā rādās apkārt kleijotaja

burve, pūtēja, kura ar pūšļošanu ļaudis dzeedinajuse, tādus pūķa

vārdus mācijuse.

Apsūdzētā meitene ir pēdigi teesai ari teikuse tos noslēpumaina

spēka vārdus, ar kureem ta pūķa izskatā skrejošo seevu ap Mārtiņeem

rītā pulksten deviņos sasējuse un ar kureem ta pēcāk to atkal atlaiduse

vaļām.
Pēc tam, kad apsūdzētā meitene no 22. jūlija līdz 11. augu-

stam ejusd. anni ceetumā sasēdejuse, noteek jauna nopratināšana, ku-

rā ta skaidrāk izsakās, ka vecā Kurzemes seeva tai devuse padomu,
to zādzibu izdarit un tos pūķa vārdus sacit. Tā ka protokolā nav ne-

kāda cita zādziba peemineta, tad domājama tik ta manta, ko pūķis

nesa, t, i,, ko ta seeva pūķa veidā preekš sevis un sava vīra, ta sūdzē-

tajā, kautkur dabujuse un ko lai meitene uz burves padomu peesavi-
nās un ar burvekļeem izsargās no apsūdzibas.

Tamdēļ, ka meitene nav pilngadiga, nožēlodama lūdz peedošanu

un ari sūdzētājs par viņu aizrunā tāpēc, ka ta uzdevuse vainigo, kuru

tas pazīstot un gan uzeešot (aufgehen werde), — tad viņa dabon tik

mērenu meesas sodu.

Iz šī protokola, atteecotees uz māņticibu, noskārstams, ka burves,

pūšļotajās, ar apvārdošanu un burvekļeem slimus puzdamas, dzeede-

damas un ari dažas aplamibas izdaridamas tanī laikā kleijojušas pa

zemju zemēm, kā peem. šī Marija Tevedet no Kurzemes (Abavas jeb

Ventas apkārtnes) līdz Rūjenei, netālu no Igaunijas robežām. Pēc

ļaužu uzskata varējuši cilvēki, burvji, burves pārvērstees, še peem.

seeva par pūķi, kā citkārt par spīganu, vīrs par vilkatu. Atradušees

ari tādi gudrineeki,kureem bijuši pūķa vārdi, kas varējuši gaisā saseet

1 ) Sk. „Magazin der Lettisch-Littevārischen Gesellsehaft". Jelgavā, 1892.
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pūķus, raganas, spīganas etc.1). No pūķa ta turētajam peenestā man-

ta, netika uzskatita kā zagta un laupita, bet kā likumigs īpašums. Bet

to sev peesavinatees. ko pūķis nesa savam kungam, turēja par ne-

atļautu zādzibu.

Pēc, zināms gan, gauži īsā un trūcigā protokola leekas tas vācu

teesnesis esam par pūķi tādā pat uzskatā un ticibā, kā latveeši. Jo

viņš soda meiteni, kā rādās, burvibas un zādzibas dēļ, bet nemaz to

zādzibu ne-izmeklē. Netop skaidrs, vaj apsūdzētā pavisam kautko jeb
ko ta zaguse, vaj sūdzētājs domā, ka šā seeva pateesi kā pūķis skrējuse.

jeb vaj viņš tikai runā no kādām valodām no kalpones puses, kurās

ta savu nama māti likuse, t. i. par to baumas izlaiduse. Tas, kā šķee-

tams, še nav, tā kā sūdzētājs to kalponi ar' apsūdz par nozeegumu,

par zādzibu. — Intresanti ir, ka tas pūķis, šaī gadījumā nav nakti,

bet deenu redzēts, jo ap Mārtiņeem saule jau pirms pulksten deviņeem
rītos uzlēkuse.

Apskatīsim nu protokoli uzglabātos vecos pūķa vārdus. Tee ir

ēetverti divi dažādos pantiņos, no kureem katrs pastāv no divi vār-

smām, t. i. ja pēdējopantiņu negribpareizāki, nekā tas protokolā noti-

cis, nodalit trijās vārsmās. Pirmais pantiņš satur tos spēka vārdus.

Kas skrejošo pūķi saseenun noņem ta laupijumu; otrais pantiņš eetver

vārdus, ar kureem pūķi atkal atraisa, laiž vaļām. Ja nu uzmetam acis

tai ortogrāfijai, kādā šee pantiņi eetērpti, tad redzam, ka ta ir tāda

pat neveikla, nepareiza, mīklaina, kā pirmajās tēvreizēs un pirmajās
latveešu grāmatās. A. Bielenstens pirmais mēģinājis še mīklainās vee-

tas izskaidrot. Pēc viņa rakstibas pirmais pantiņš izskatās un skan, kā:

Špihdan', saki! juhras sakne, nagla!

špihdan', greesees apkahrt, spihdi pee koka!

Spīdan ir uzrunasforma, kura vērsta jeb ar kuru greežās pee ugu-

nigās, spīdošās parādes gaisā; ir vokativs no nom. Spīdana. šis

vārds ir darināts, no laikvārda spīdēt. Viņam blakus ir jaunāka forma

ar g, kā spīgana, spīgans, gaisa parāde; pūķis'; ragana; paganu dee-

veete; ta seeva eet spīganās, raganās (spīganos, raganos), nodarbojas

ar burvību. (Leeto ari vārdu spīdala). Pēc mūsu raganu prāvas pro-

tokola varētu teikt: ta seeva pārvēršās ugunigā, spīdošā gaisa parādē,

pūķī. Tee citi vārdi pirmajā vārsmā nav katrs par sevi nesaprotami,

bet sakarā viņi ar tumši. Bielensteinam nesaprotams, kamdēļ spīdana
nosaukta par jūras sakni. Pēc manām domām ta apzīmē tik daudz, kā

ļaunuma sakni; jo visi ļaunee, tumšee gari mājo jūrā, ūdenī, purvos;

tur viņi kā peenagloti, kā pee kāķa, kā pee naglasl ). Otrās vārsmas

') Sk. Lautenbacha Latveešu literatūras vēsturē. 1. da'a. 35. 1. p.
2 ) Ari ~Jūras kuiļi" nāk preekšā pee Brīvzemneeka eekš Tpyau LXX

Burvibas. 663.
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beigās to ~scocsce" es drīzāk lasītu par ~žoge", nekā ~kocke", kā

Bielenstens vēro; jo ~sc" pēc šīs oriģinālās rakstibas stāv „s" un ne

„k" veetā jeb apzīmē ~s" un ne „k", un ~csce" var ar tādu pat labu

laimi apzīmēt ar „ge", kā ar ~cke". Tā tad varētu tikpat labi še lasit

~spīdi pee žoga!" kā ~spīdi pee koka!"

Tas otrs pantiņš ar pūķa atraisišanas vārdeem pareizāki rakstāms

trijās vārsmās, kā :

Seeti (jeb Ceeti) dzelži, negoda spēki,

Zinite (jeb Zineete) par to

Ats-sver, visus laidi vaļām!

Še pirmajā vārsmā trūkst divi vārdi jeb divi uzsvari, ko protokola

norakstitajs nav laikam varējis salasit un tā tad izlaidis. Tamdēļ

vārsmas doma paleek tumša. Te par divi leetām ja-apdomajāsun proti,

pirmkārt par skaitļa maiņu. Kas top pēdigi veenskaitlī uzrunāts, kas

lai atver, kas lai laiž vaļām, ja eepreekš stāv tik vokativi daudzskaitlī:
seeti jeb ceeti dzelži, ļauņi, negoda spēki ? Varētu domāt, vaj proto-

kolā atronamais ~speck" neapzīmē vokativu veenskaitlī. Tad būtu

uzrunāta ļauna vara, kuras saistošā burviba jālauž, jāraisa, lai ta šāvu

sagūto laiž vaļām, atkal atbrīvo. Bet otrkārt te varētu eebilst: Sai-

stošā jeb sējējā burviba nav tak šaī gadījumā no negoda spēka izgā-

juse. Burve, kura pūķi ta skreešanā apturejuse un zemē norāvuse,

nesauks tak sevi par negodigu, ļaunu spēku jeb varu. Tam pretim ee-

vērojams, ka pantiņam ir vispāriga nozīme, ka tas daudz gadijumos

leetojams kā burvibas pantiņš, kā pūķa vārdi, lai ko atraisitu, vaļām

laistu, ko pats nav sējis, bet kas bija domājams kā no svešām, eenai-

digām varām seets. Tak negoda spēk' var ari parallel eepreekšejeem
dzelžeem daudzskaitlī būt appozicijas vokativ daudzskaitlī: seetee

dzelži ir te negoda spēki, negantās, godu laupitajas varas, jeb ļaunās

sējējas varas ir kā dzelža važas. yīs kopā (žv sdc Suotv) top uzru-

nātas, lai tās dzird un zin, ka pār tām stāv augstāka raisitaja vara.

lln ja nu pūķa vārdi top turpināti: Atsverees! visas laidi vaļām! —

tad tas ir stingrās pavēles skaists, smalks strupums, kur nebūt nekrīt

nekas cits vairs svarā, kā tik atbrīvošanas veids.

2. Latvju mākslas dzejas pirmās pēdas.

Mans augsti ceenijamais skolotājs, prof. Leo-Mevers, 1897. gadā,

Tērpatā man eedeva kādā savā praktikā, kur es tad ari vēl peedalijos,
kādu latveešu dzejoli, lūgdams, lai es to pārrakstu tagadējā ortogrā-
fijā. Es to labprāt darīju un peesūtiju ari šo dzejoli līdz ar dažeem

paskaidrojumeem ~Baznicas Vēstnesim", kur tas eespeests ta paša

gada marta Nr. 3. Leo-Meyers to uzgājis grāmatā ar virsrakstu : ~M.
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Andreae Rivini alias Bachmanns Coelum Terrestre Poiiticum. Lipsiae
1631" 1 ). šai dzejoļu krājumā ar tik augstu skanošu nosaukumu —

Dzejas debesis zemes virsū — atrodās 263. lapas pusē starp „Carmina
adoptiva" (izlasitām, peeņemtām dzeesmām) no kāda Melchiora

Vossius pantmērā un ar atskaņām sacerēts dzejojums, ar kuru tas ~kurz-
emneeciski apsveicinājis" (Ita Kurlanice applaudebat Melchioi Vos-

sius, Riga, Liv.) kungu Bachmani preeka un goda deenā ta jaunā gadā.

Oriģināls tērpts puslīdz tādā pat rakstībā, kādā atrodamas pirmās

tēvreizes, pirmās latveešu grāmatas un mūsu visvecakee uzrakstitee

pūķa vārdi. Sacerējumam ir deviņas vārsmas, it kā atgādinādamaspee

greeķu deviņām mūzām, viņas skan tagadējā pareizrakstibā šā:

Kā tee zemneek' ar aršan', sēšan' māk strādāt

Uz vas'r', kad viņ' uz zeem' no to grib ēst, dzīvot,

Tā ar'dzan Kungs Bachman eekšan sava jauna gad'
Ir strādaj's ar las'šan', rakstišan' deen' un nakt,

Kad viņš eekš vecib' ar god' dom' dzīvot lab'

Un kad šodeen ir tas preecig' un godig' deen',
Eekšan jūs dab't no jūs strād'šan' god' un preek' veen,

Es jums sak' lab' laim', veselib' Deevas jums dod,

Ka jūs daudz laik var't dzīvot eekšan Deeva god'.

Tā kā dzejneeks pūlejees rakstit ritmā un ar atskaņām, tad viņam

nācees, valodas grūtibas pārvarot, jo daudz vārdu apostrofet, kas pa-

vedinājis kādu, aplam spreest, ka šis dzejojums rakstits dundadzneeku

izloksnē. Ka tas nebūt tā nav, to rāda oriģināla teksts, kurš še seko:

Ka ta szemneck ar arrschen, szeschen mack stradett

Uz wasr, kad wing uz szeem no to grib eest, ziwett,

Ta ardzen Kunx Bachman exan souwe jaune gadd

Gir Stradvs ar laschen, rakstischen, deen un nagd,

Kad wings exan watzib ar Godd dohm zibett lab

Vn kad schodeen gir das preetzig un kodig deen,

Exan juhs dabtt no jus Straadschen kohd un preeck ween

Es jums Sack labbe laym, weslyb Dewes jums dod

Kau jus dauds layck Wortt ziwett exan Dewe Good.

Lai gan, kā redzam, ortogrāfija še jau ir drusku veenkāršaka,

nekā mūsu pirmajās grāmatās, tomēr ari ta vēl ir raiba un nekonse-

kventa deezgan. Izloksne še ir pa leelai daļai ta pate vidējā, no kuras

jau agrāk pee mūsu pirmajeemraksteem runājām, kurā eejaukti daži

augšgaleešu vārdi, kā: gir, exan, un skaņi a par o (war't = Wortt)

un au par ou (sauwe = souwe), pārvērsti, kā augšgaleešu un tām-

neeku izloksnē. Pēdigi tādi vārdi, kā: laschen (laššen), dabtt (dab't),

») Berlin, Kgl. Bibl. Xc 7964.
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dzirdami cēreneeku, kandavneeku izloksnē. Starp tām deviņām nevee-

nadā ritmā sacerētām vārsmām ir peecas pirmās ar neveiklām, sliktām

atskaņām, tik pēdējās četras ar labām. Tik daudz par dzejojpma

arigo veidu.

Pēc eekšķigā veida, pēc satura, pēc dzejiskā kodola, par kādu

turama veenigā līdziba starp zemneeku un kungu Bachmani, tas bez

jebkādas, jeb ar ļoti maz vērtibas. Tak vēsturisku intresi un nozīmi

tam nevar noleegt. Tas iznācis pēc tam, kad Opitzs bija 1624. g.

vaceem devis savus dzejas likumus un eet vairāk nekā pusimtu gadu

pa preekšu Višmanim, kurš pirmais raudzija dot latveešeem dzejas

valodas likumus. Melchiora Vossius dzejojumā mēs uzejam pirmās

vājās pēdas latvju mākslas dzejā. Pēc šī ražojuma un pēc anonimus

(Indr. Ādolfi) augsti dzejiskā apsveikuma, veltita Kurzemes leelkun-

gam Fridriķim Kazimiram 1685. gadā, ar kuru turpmāk eepazīsimees,

nu jabeidzās tai pasaciņai, it kā tik ar veco Stenderi sāktos latveešu

mākslas dzeja. Te redzam, ka tās pirmee — un pee tam tīri oriģi-
nalee — pumpuri raisijušees, plaukuši jauXVII. gadsimtenī, no Vossius

skaitot par simtu divdesmit gadeem agrāk par Stendera laikmetu.

Latveešu pirmo garigo rakstu tāļaki

izveidojumi.

Juris Elģers (1585.—1672.).

Ertmana Tolgsdorfa, pirmā katķisma tulkotajā, kā ari citu rakstu

sacerētajā, literarisko darbibu turpina Juris Elģers (Georgus

Elger). Tas ir līdz šim mums pazīstamais pirmais latveešu dzimuma

rakstneeks, kurš seko radu tautas peederigajam amata brālim Ert.

Tolgsdorfam. Viņš peedzima Valmeerā taisni taī 1585. g., kad Tolgs-

dorfs izdeva Kanizius katķismu latveešu valodā, un nomira 30. sep-

tembrī 1672. g. Daugavpilī, 88 gadus vecs tapis. Tad viņa biogrāfs
īsi stāsta: Docuit m ea (sc. Societate Ješu) humaniores litteras;

Concionatorem et Operarium multis annis egit Duneburgi, übi et prafuit

Superior Nostris; m Coadjutorem Spiritualem pridem formātus . . .

Scripsit lingua Lothavica, cujus m Livonia usus est: lnstitutiones

Christianas 1620. Euangelia quoque m eandem linguam transtulit.

Elģera raksti.

1) ~Catechismus sev Brevis Institutio doctrinae Christianae Quin

que Capitibus comprehensa m gratiam gentis Lothavicae" 1 ) (Katķisms

jeb Kristus mācibas īsa pamāciba saņemta peecās nodaļās par labu lat-

') Tad teikums: Dulcis amor Jesus, fons vitae spesq., solutis sis nobis recta

doctor ad astra via.
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veešu tautai, Viļņā, 1672. g.). peevedišu še tik veenuvalodas paraugu

iz šīs grāmatiņas, kā: ~IKsa vnd vstena māciba (kattra ykwenam
kristitam cilvaekam waiag zinnat." Tā ka Tolgsdorfs jautik pēc peecu

gadu uzturēšanās starp latveešeem pārtulkoja Kanizius katķismi, tad

saprotams, ka tik īsā laikā viņš nevarēja būt pamatigi ar latveešu va-

lodu eepazinees, ka.Elģeram, kā dzimušam latveetim, nebūtu bijis ko

pee viņa raksteem pārlabot un papildināt. Tolgsdorfs nevarēja pa-

visam atraisitees no vācu valodas eespaida un no prūšu Vārmes, savas

dzimtenes izloksnes skaņu izrunas (peem. š—s veetā
—

švabadi =

svabadi). Daži termiņi paleek pee viņa nepārtulkoti; ~confirmatio"

viņš tulko ar vācu terminu ~Firmung" (vid. vācu (firmunge). Elģers
to pārceļ ar ~Estiprinaszana", izskaidrodams savā katķismā: ~Ta ir

wens Sakraments caur kattra tas kristits cilvaeks ār Swaetu aeliu vnd

Deva vārdu dabbu no to Swaetu Garru zaelestiba". Ceturtais sakra-

ments : ~Ta graeku waidaschen" tulkots ar Bote, gotu bota, vec-zakšu

bota, vid-vācu buoze, Busze: labošanās, nošēlošana, grēku peedošana,

atlaišana caur garidzneeku.

2) Evangelia Toto annosingulis Dominicis et festis diebus juxta

antiquam Ecclesiae consuetudinem m Livonia Lothavis praelegi solita.

Ex Latino m Lothavicum idioma translata. Per R. P. Georgium Elger

ē Societate Ješu. Omnipotens operis nostri sis auctor et alpha. Sis

mērces operae, ac omega fine carens (Evaņģēliji, kuri visā gadā seviš-

ķās Kungu un svinamās deenās pēc veca baznicas paraduma Vidzemē

latveešeem mēdz būt preekšā lasāmi. No latiņu latveešu valodā pār-

celti. No Jura Elģera iz Jēzus Sabeedribas. Esi mūsu darba cēlons

un a. Esi mūsu pūliņa alga un o bez gala. Viļņā, 1672. g.).

šīs grāmatiņas saturs sākās ar pirmo adventi, kā:

Dominica 1. Adventus.

To Swaetu Evvangelium aprakst S. Lucas dywedesmita pirmā

gabbola.

To layku: saccia JEZVS sauwems maceklems: Tur būs Zymes

pe Saules vnd Maenssi vnd swaixnems (vnd wyrsu zemmes būs wena

lēļa sirdis speszana tems liaudems par to bresmigu kaukszana tās

iūris (vnd vdenwilnems: Vnd te cilwaeki sakaltis par bresmibas vnd

sagaidiszanas szadas letas, kattre nācis par wyssu passaulu.

Dominica 2. Adventus.

To Swaetu Ewangelium aprakst S. Matthaeus wenpadesmitā

gabbala.

3) Cantionēs Spirituales cx Latinis, Germanicis et Poloničis

translatae m idioma Lothavicum, additis pluribus. — Cantate Domino



558

canticum novum, ļaus ejus m Ecclesia Sanctorum. (Garigas dzeesmās

no latiņu, vācu un poļu pārceltas latveešu valodā, vairākām peede-

vām. —
Dzeedeet tam Kungam jaunu dzeesmu, viņa — svēto baznicā.

Viļņā, 1673. g.).

Ta ir brangi beeza dzeesmu grāmata, saturēdama uz 172 lapu pu-

sēm kādas 78 daudzkārt jo garas dzeesmās ar latiņu, bet ari ar vācu

un poļu virsraksteem. Še pāris peemēru, kā :
Veni redemptor gentium.

(Nāc tu ļaužu Pestitajs).

NV naca to tauto pestitais,

Tas Jumprauws dzimszens layks atgais,

Ley seuw wyssa passaul brinojas,

Devvam tada pedzimszena klaias.

Pueri nativitas.

(Bērniņa peedzimums).

MUms ir wens baernins pedzimmis,
Maria ir ta skista māta wena

Jumprauwa ir Dewa daelu pedzimmusa:
Precates seuw baerninie ar lixma dzedaszana :

ligo ligo baernings, ligo ligo baernings,

ar lixma dzedaszana.

Stabat Mater dolorosa.

(Stāvej' Māte sāpju pilna).
Pilna sapas by Maria stawaedama

Appakszan krust gauž raudādama,
Kad winia daels tur penagglaets karra.

Mēs sastopam šai dzeesmu grāmatā jau atskaņas. Tās ir pirmās,

kuras mūsu garigajā literatūrā uzejam. To redzam pee še peevesteem

divi dzeesmu peemēreem. Veni redemptor gentium (Nāc tu ļaužu

Pestitajs) ir adventes dzeesma. Kristaps Fūreķers par to pašu veelu

dzeed tā:

Nāc tu ļaužu Pestitajs,

Ko mums Deevs ir dāvinais,

Bērniņ šķīstas Jumpravas,
Par ko visi brīnijās.

Tad italeešu Jakopone's jeb Jākopo di Todi (f 1306) skaisto

hymnu Stabat mater dolorosa Elger's ari mēģinājis ar atskaņām pār-

tulkot, kamēr Elģera hymnus uz bērniņa peedzimumu (Pueri nativitas)

ir taī ziņā eevērojams, ka še garigais dzeesmineeks pirmo reiz meklē

padomu pee tautas dzejas, aizņemas tās gaviļu vārdus, lai varētu de-

besu bērniņu ar augstākām tautas ģēnija svaiditām skaņām līgsim
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sveicināt: līgo, līgo bērniņš, līgo, līgo bērniņš! — Pēc dzeesmu rādi-

taja pēdigi nāk latiņu pantiņš:
Laus et honor Regi caelorum cuncta reģenti

Reginae caeli, caelicolumq; choris.

Pēdigi Elģera leelakais darbs:

4) Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum. Opus posthumum R.

P. Georgi Elger Soc. JEŠU. In gratiam Studiosae Juventutis. In lucem

datum. (Poļu-latiņu-latvju vārdnica. No jezuita Jura Elģera par

labu cītigai jaunatneigaismā laista Viļņā — Vilnae Typis Academicis

Soc. JEŠU. A. D. 1683. g.). Tad seko veltijums:

Perillustri

A. C.

Reverendissimo Domino

D. Georgio Alovsio Siberck

Canonico Smolenscensi

Praeposito Mitaviensi,
S. R. M. Secretario etc, etc.

D'no D'no, Et Patrono.

šai 674 lapu puses beezai grāmatai ir latiņu preekšvārds. Elģers,
kurš pārstrādāja Ertmana Tolgsdorfa tulkoto Kanizius katķismu, kurš

droši pazina un leetoja visus Tolgsdorfa rakstus, kas tagad nav vairs

uzejami, būs gan savā vārdnicā ar' uzņēmis viņa vārdu krājumus

(Nomenclatores). Cik tolaik pavisam no Tolgsdorfa raksteem bij ee-

speesti, nav mums zināms. Rigā un Karalaučos, kur iznāca luterāņu

grāmatas latveešu valodā, neveens nepeelaidās uz latveešu grāmatu

eespeešanu preekš katoļeem un tamdēļ nācās Tolgsdorfa un Elģera
rakstus eespeest jezuitu akadēmijas tipogrāfijā Vilnā jeb pee Dāneļa
Lancicki (alias Lenčiski), Vilnas pilsoņa speestavā, Vilnā, Pils

-
eelā

uz kņaza Ostrožka zemes gabalas ). Mazā grāmatiņa ~Cattechismus

Catholicorum", eespeesta zem ķēniņa Stefana Batorija un Vidzemes

ģeneral-gubernatorakņaza Radzivilla protekcijas, varēja veegli no-

nākt Cēsīs, bet tur nosūtita maz eksemplāros; bet atteecotees uz lat-

veešu evanģelijeem, himneem un vārdu krājumeem (Nomenclatores),

kurus E. Tolgsdorfs sarakstijis — tee nav līdz šim nekur atrasti un var-

būt nav pavisam uzglabajušees.
Preesteri jezuiti, senprūsis-varmeetis Ertmans Tolgsdorfs un lat-

veetis — vidzemneeks Juris Elģers, kā to ari latgaleešu literarisko ra-

žojumu bibliogrāfiskais sastatitajs leecina, ir skaitāmi starp latveešu

katoļeem par pirmajeem rakstneekeem un tautas apgaismotajeem.

Elģers- būdams Tolgsdorfa skolēns un darbu turpinātājs, kā dzimis

*) Sk. Vilnas Archeogr. Kom. XX. aktis 47, 94—96., 160. un 537. L p.
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latveetis, bija latveešu valodas prašanā savam skolotajam brangi preek-

šā, varēdams Kristus mācibas jau gaišāki,labāki izskaidrot.Zināms gan,

ari viņam ir vēl valoda un rakstiba kļūdaina, nav ari viņš pavisam
sveiks no germanismeem —

tulkodams peem. Das vierte Stūck von den

heiligem Sacramenten, Tas caetturts gabbols no tems S. Sakramen-

tems, —
leeto artikulu (tas, ta), ~vnd", ~Precates seuvv" etc, tomēr

viņš jau manāmi atšķiras no saveem protestantu amata brāļeem. Da-

žādā ziņā viņš'jau atrodās uz Mancelius rakstibas stāvokļa, daudzkārt

pat sasneegdams mūsu jaunās ortogrāfijas veidu, leetodams latiņu

burtus, kā to rāda vārdi, kā ~ystena maciba", „cilwaekam", ~nācis",

~zymes", ~maceklems" etc.

Juris Mancelius (1593.—1654.).

Juris Mancelius peedzima 24. jūnijā 1593. g. Kurzemē,

Mežmuižā, kur viņa tēvs Kaspars bija par mācitaju. Viņa māte Ka-

trine bija ta paša Bauskas latveešu mācitaja Reymersa meita, kurš bija

veens no teem četreem mācitajeem, kuri nobeidza Jāņa Rivius uzsākto

darbu. Dabūjis pirmās mācibas mājās, Juris gāja skolā Jelgavā un

Rigā, līdz varēja (1611. g.) dotees uz Frankfurti pee Udrupes Vācijā,
studēt teoloģiju. Nebūdams īsti apmeerinats no tureenes profesoreem,

viņš pārgāja drīz uz Stetini un pēdigi uz Rostoku. Četrus gadus sa-

bijis Vācijā, klausidamees tās universitātes preekšlasijumus, viņš 1615.

g. atgreezās atpakaļ Kurzemē, gribēdams še sagādāt jaunus līdzekļus

savu studiju turpināšanai. Bet te negaidot leelskungs Fridriķis eecēla

viņu par mācitaju Vallē, no kureenes 1620. g., karam plosotees starp

Poliju un Zveedriju,.aicināja viņu mācitaja veetā uz Sērpili. Ari te

viņš nepalika ilgi;' jo 1625. g. zveedru ķēniņš Gustavs Ādolfs aizsauca

viņu uz Tērpatu, tur to eeceldams par Jāņa baznicas virsmācitaju —

Pastor primarius. Drīz pēc tām Mancelius tapa eevēlets par prāvestu,

tad no ķēniņa eecelts pee jaunatvērtās universitātes (1632. g.) par

teoloģijas profesoru. Tanī pašā laikā viņš bija par ķēnišķigās vīrs-

konsistorijas peesēdetaju un 1636. g. eevēlets ari par universitātes

toruj 1637. g. leelskungs Fridriķis viņu aizaicināja atpakaļ uz Kurzemi,

eeceldams viņu par galma mācitaju un savu biktstēvu. Te leelkunga

valstiņas galvas pilsatā, Jelgavā, godu un nopelnu bagātais mācītājs

un zinatneeks nobeidza sava mūža deenas 17. martā 1654. g.

Mancelius raksti.

Mancelius ir tāpat, kā Elģers, no sākuma pa daļai agrāko garīgo
rakstu pārstrādātājs, izveidotājs. Kā Elģers sava skolotajā Tolgs-

dorfa rakstus pārstrādājis, tā Mancelius ķērees vispirms pee savu
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preekšjļājeju ražojumu izlabošanas. Ne veen Mancelius ar nopeetnibu

un dedzibu ķerdamees pee darba, pārtulkoja latveešeem dzeesmās lee-r

lā skaitā, bet ari viņš vispapreekš pārstrādāja, izveidoja Enchiridionu,

pārlabodams, gan valodas, gan rakstibas ziņā, ta dzeesmās un e.vaņ-

ģelijas, peesprauzdams še klāt ari pirmo reiz savas dzeesmās, izdeva

tad 1631. g. ~pārlabotu, pavairotu dzeesmu un evaņģēliju grāmatu ar

pilnigu virsrakstu: ~Vademecum oder verbessertes lettisches Gesang-
buch und Ewangelienbuch, mit neuen Gesāngen vermehrt von Georgio

Mancelio." šis ceenijamais, mācitais rakstneeks deezin cik pārspēji*

savus preekšgājejus gan nav. Ari ta tulkotās dzeesmās vēl nav nekas

cits, kā kaila proza bez rituma un atskaņām. Tak eevērojams viņš
taī ziņā, ka viņš parādās kā veens no mūsu pirmajeem leelajeem gara-

darbineekeem. Vademecum,-ko Mancelius še leeto enchiridiona veetā,

ir latiņu teikums vade mecum (ej ar mani!), kas apzīmē grāmatu, ko

kā vadoni, padoma devēju, kabatas grāmatiņu ņem līdz. šī vadoņa

preekšvārdā ~An den Leser" dod autors vāceešeem dažādus mājeenus,

kā latviski skaņi izrunājami. Pee tās pašas reizas viņš ar' izdeva pār-

labotu Rivius tulkoto M. Lutera katķismu (Ta Swāta Bāhrnu

Mānziba"). Mancelius izdeva pats vēl īpašu dzeesmu-grāmatu,Rigā;
1636. g. Viņa dzeesmās, kā jau dzirdējām, nav nekas cits, kā tulko-

jumi no vācu valodas bez rituma un atskaņām, še peem. pirmais pan-

tiņš no tās dzeesmās ~Gods Deevam veenar pateikšan!"

~Veenam Deevam eekš Augstības ir Gods,

In pateikšana par viņa žēlastibu.

Tāpēc ka nu m ne mūžam,

Mūs aizkārt var ne veenasBēdas;

Veenu labu Prātu Deevs pee mums tur,

Nu ir leels Meers bez Mitēšanās,

Visam Karam ir nu veens Gals."

Ka Mancelius dzeesmās ir bez atskaņām, tas vēl neko nekaitētu.

Ari Fūrekeram ir dzeesmās bez atskaņām, peem. rīta dzeesmās: ~Es

tev pateicu, Deevs mans Kungs"; ~Es tevi teicu, žēligs Tēvs", kuras vēl

šoHeen labprāt dzeed, var dzeedat; jo tām ir
—

kas dzeesmā tas vissva-

rīgākais — ritums. Bet Mancelius dzeesmām nav pēdu mēra, zilbju

skaita, nav rituma un tamdēļ tās maz eegaumejamas un nebūt nav

dzeedamas. Tāpēc vēlāk, kad sāka dzejot ritumā un pēdigi vēl ar

atskaņām, tad, zināms, Mancelius dzeesmām bija ja-atkāpjās. Kā

turplikam vēl redzēsim, Adolphi Kurzemes dzeesmu grāmatā (1685.

g.) tās visas vēl uzņemtas; bet Grāvens, kas pēc Adolphi izdeva (1727.

g.) jaunu dzeesmu grāmatu, pirmais dzeesmās ar atskaņām latveešu

draudzēs eevezdams.tik kādas 14 noMancelius dzeesmām vēl paturējis
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un atlicis peelikumā. Un tā viņu skaits nākamajās dzeesmu grāmatās

kļuva arveenu mazāks un mazāks, līdz pēdigi pavisam izzuda.

Gadu vēlāk (1637. g.) Mancelius pārtulkojis un izdevis Zālamana

sakāmus vārdus un atkal gadu sebak (1638. g.) iznāca viņa ~Latvis"

(Lettus das ist W6rterbuch sampt angehengtem tāglichen Gebrauch

der Lettischen Sprache, Allen und jeden Auszheimischen, die m Chur-

land, Semmigallen und Lettischen Lieflande bleiben und sich redlich

nehren wollen, zu Nutzen verfertigt. Anno MDCXXXVIII. No šīs

vārdnicas preekšvārda var noprast, ka šim kreetnajam, čaklajam gara

darbneekam bijuši skauģi un nenovīdneeki, kas ar savu izturēšanos viņu

sarūgtinājuši. Viņš eegaumedams apustuļa Petera (1. gr. 4. nod.

10. p.) mācibu, kalpot ar to dāvanu, ko dabūjis, lai būtu kā labs nama

turētājs pār tām dažādām Deeva dāvanām, — esot dažus gadus strā-

dajis,pirmos latviskos rakstus izlabodams no daudzejadeemmisekļeem,

ka skaidrs Deeva vārds mistu pee viseem, ari pee nabaga veenteesigeem

zemneeku ļaudim.Papildinājis un izdevis, dzeesmu grāmatasar daudz

pamācišanas un eepreecešanas dzeesmām, jau esot ķērees pee latveešu

glosara (vokabulara) un frazeoloģijas. Bet skauģu un nenovīdneeku

lētdabiga spreedelešana esot viņu tā apmulsinajuse, ka sveedis spalvu

nost, gribēdams gaidīt, vaj šee leelee gudreneeki paši nesneegšot ko

labāku. Bet tad noskārzdams, ka tādi kungi gan mākot spreedelet un

noneevat, tak nespējot neko labāku dot, viņš ķērees Deeva vārdā atkal

pee spalvas. Kā jau vācu virsrakstā teikts, ~Lettus" (Latvis) ir vārdu

grāmata līdz ar klāt peespraustām ikdeenišķām sarunām latveešu va-

lodā, viseem un katram ārzemneekam, kuri grib Kurzemē, Zemgalē un

latveešu Vidzemē palikt un godigi savu maizi ēst, par labu sarakstita.

Lai gan še vārdu daļa deezgan nepilniga, tomēr tanī atrod dažus

jaukus vecus vārdus, kuri no vēlakajeem rakstneekeem vairs nav lee-

toti jeb teem nebijuši pazīstami un tikai jaunākā laikā atkal parādi-
jušees literatūrā, peem. auseklis, austriņš, blaka (lejas vācu Black,

tinte; angļu Black, Blacklead, melna tusše-zīmēšanai; Gliiks leeto vēl

bibelē blaku un ne tinti), masaliņa (= zirgu mušiņa, sastopama dai-

nās), dusmu pūķis (domāta gan dusmu pūce), mulmis, pult, tūba (leit.

tuba, der Filz, Filzmantel), vēste v. c.

Taī pašā 1638. g. iznāca „Latvja" otrā daļa
ciba" („Phraseologia lettica",Das ist Tāglicher Gebrauch der Lettischen

Sprache Verfertigt durch Georigium Mancelium etc. Ander Theil).
šī vārdnicas otrā daļa sastāv no dažādām frazem, reikām un ikdeeniš-

ķām sarunām. īsti jauka, veenkārša tautas valoda mūs patīkami pār-

steidz šaī reiku un sarunu daļā. Peem., vispirms: ~Weena Runaschanna

weena Ķeļļa wiera, katters Ratus vnd Sirrghus par Naudu meckle".
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Tad nāk sarunas, kā: ~No Arrschannas, No Etzeschanas, No Seena-

pļauschanas" etc. Līdz ar sarunām un reikām še vārdi sakārtoti ne

vis pēc alfabēta, bet pēc rubrikām, kā: ~No Deeva vnd teems Ghar-

reems", ~No to zillwāku", ~No tahez Dwehsseles", ~No to Meessu",
~No Lozeckleems", ~No Drehbems", ~No Mallschanas", ~No Zeppscha-
nas", „No Pawara-leetahms", „No Bruweschanas", „No Kokeems",

~No Ahboleems und Sahlems", „No Peena", „No teems, kattreems

tschettras Kahjas gir", ~Ka ickkattru Lohpu jeb Swāru sauttz", „No
Siweems", ~No Tahrpeems" etc.

Peecus gadus pēc Zālamana sakameem vārdeem iznāca viņa tul-

kotā Zīraka gudribas grāmata (1642. g.). Bet visleelakais Mancelius

darbs ir latveešu sprediķu grāmata ar pilnigu vācu virsrakstu: ~Langg-
ewunschte Lettische Postill, Das ist Kurtze und Einfāltige,

jedoch Schrifftmāssige Auszlegung und Erklārung der Sontāglichen
und vornehmsten Fest-Evangelien, so m Fiirstenthum Cuhrland und

Semmgallen, auch im ūberdiinischen Lieflande, so weit die Lettische

Sprache sich erstrecket, gelehsen werden. Erster Theil von Advent

bis zum Pfingstmontage; verfertigt durch Georgium Mancelium, Sem-

gallum, der H. Schrift Licentiatum und Fiirstl. Cuhrlāndischen Hoff-

Prediger. Zu Riga durch Gerhard Schroedern gedruckt und verlegt

lm Jahre Christi, 1654.

Ander Theil, vom Fest der Hocheiligen Drey-Einigkeit bisz auf

Advent.

3. Theil. Kurtze und Einfāltige, jedoch Schrifftmāszige Ausz-

legung und Erklārung der Hertz Trostlichen und Lehr-Reichen Hi-

storien, von dem unschuldigen Leiden und schmertzlichen Creutz-Tode

unsers allerliebsten Herrn und hochverdienten Sehligmachers Ješu

Christi, nach den Vier heiligen Evangelisten". — Ta ir jo beeza grā-

mata ar 120 lapu pusēm un kura pastāv, kā pārak garais vāciskais ti-

tuls rāda,no trijām daļām. Autors nosaucis šo savu teicamo darbu par

~Postill". Šis vārds nāk no vidus latiņu un itāļu postilla; franču opo-

stille; spaneešu postila, tas vispirmak cēlees no latiņu post illa verba,

t. i. pēc viņeem teksta vārdeem, tāpēc ka sprediķi saka pēc nolasiteem

bibeles vārdeem. Tā tad tas apzīmē sprediķu (~sprediģu") grāmatu

pār svētdeenu- un svētku- evaņģelijeem. Tā kā Mancelius pee tās strā-

dājis kādus 20 gadus, eesākdams to jau pa savu Tērpatas laiku sacerēt,

un viņa draugi jau sen bija no šī viņa darba dzirdējuši un ar ilgām gai-

dijuši uz ta pabeigšanu, tad viņš to ari nosauc par ilgi - gaiditu

(Lang-Gewiinschte Lettische Postill) latveešu sprediķu grā-

matu, tuvāk apzīmēdams, ka ta ir svētdeenu un visleelako svētku evaņ-

ģēliju, kurus lasa Kurzemes un Zemgales leelkunga valstī, ari Pārdau-

gavas Vidzemē, cik tālu latveešu valoda sneedz, īss un veenkāršs, tak
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pēc sv. raksteem eeturets izlikums un izskaidrojums l ). —
Viss leelais

darbs nošķirts trijās daļās. Pirmajā daļā atrodam sprediķus no ad-

ventes līdz vasarsvētku pirmdeenai, otrajā — no trīsveenibas svētkeem

līdz adventei un trešajā sastopami sprediķi par Kristus ceešanas un

miršanas stāsteem.

Ar šeem sprediķeem daudz maz eepazīstotees varam pārleecina-

tees, ka Mancelius bija leels homiletiķis, it nepārspējams kanceles ru-

nātājs. To rāda viņa gleznainā, veenadi peederigeem, gaiši zīmigeem,

veenkāršeem salīdzinumeem bagātā, spēka pilnā valodā, dzīvee ap-

raksti. Tas bijis apdāvināts ar labu fantāziju un daudz temperamenta.

Pee tam pamatigi pazinis ļaužu dzīvi, viņš aprāda to Deeva vārdu

gaismā. Sprediķodams par evaņģēliju, kur kara-virsneeks lūdz Jezu,

apžēlotees par viņa melmeņsērdzigo kalpu, varenais runātājs izsaucās

ar leelu sparu, peem.: ~Nāceeta, šur, jūs saimneēki un saimneeces,

un mācaitees no šo pilskungu, kā jums ar jūso saim dzīvot bus!" Bet

saimei viņš pārmet slinkumu, spītibu un mutes bajaribu. ~Py maizes

strādā dažs svīzdams, py darbu grib viņš sasalt. .. Ko tee dara, to

dara tee kūkumu usmātuši, kur pats ne-esi klāte un neej pakaļ, teitan

jav ne bus pareize, saka knēveļam jeb skuķam veenu vārdu, gan viņš
desmits atbildēs . . .Gadijumā, kur Kristus pee krusta novēl savu māti

Jāņa apgādei, vaicā mūsu runātājs: ~Bet ko dara mūso laikos dažs

knēvels? uz-audzis maganit, ka jav var peeguļā jāt un sbv bandas

sētees, ne dod tāvam un mātei labu vardu, izgana tos kā suni;

ja izplaucis, dzān tavu un māt no zemes, apjāmās, kas zina, kādu

seevu, vācakeem būs kakteem py durveem tupēt, ja peemāt maizes

garozu, lab,laidkrāmt vācais, ceek spādams ar saveem vāceem zobeem;

ja ne, laid skatās ar garām aceem, grūte nopusdamees". Te redzam,

cik labi Mancelius pazinis pee latveešeem bērnu slikto izturēšanos pret

saveem vecakeem. šis ļaunums pee viņeem sastopams vēl šodeen.

Mancelius netaupa ari dzērējus. ~Dažam ta naudiņa speež maciņā,
sēž krogā, dzer deenu py deenas..." ~dzer un steep, kamēr spē, vairs

nespādams, murkšķina kanna kā cūkā drabiņos jeb dranky. Tāds mū-

žam nedomā, kur jemsi maksāt?..." ~Dažs ar branda-vīnu apdzērees,

krīt zemē... un izsteepjās ar leelāms mokāms, mirst kā vērsis..." ~Dažs

peedzēris tūdaļ mirst. Bet kur tādam paleek ta dvēsele ? Vay, vay tai

vay!..." ~Tāda dvēsele smird pec alus und Branda-vīna, kā būs tai Dee-

vam patikt? Tāds dziruls gir dzīvs maita. Und ne veen šinīs laikos

vīri var stipri dzert, bet ir dažas seevas to amatu māk labāki, ne kā

kāds vīrs..." ~Tāpēc, mīļais draugs, zini, ka tas ne gir grāks, kāzās eet,

kad tu lūgts esi, neapsmādē nabagus gpdigusļaudis, bet tomār nepee-

1) Grāmata veltīta leelkungam Jēkabam, pee kam ari peemineta septiņu augsti
mācitu viru atziniba.'
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dzerees kā cūka..." Top šausta ari lepniba, grezniba visās kārtās. ~Ko
dara vēl ir tagad, šinīs laikos, mūsi ļaudis? Kāda lepniba kļūst, Dee-

vam žāl, drānās rādzāta ? Kas klājās ķoniņam und leeleem-kungeem

nāsat, to nāsā muižneeks, kas peeder muižneekam nāsat,

to nāsā namneeks un preceneeks, ko namneekam un precenee-

kam by nāsat, to nāsā zemneeks, arājs un kalps..." ~kam pillā druva

bijusi, domā, kā viņš savu labibu grib dārdzenāt, cits, kādas drēbes

viņš gribās pirktees, ar kādām žīža blāverem und leelām burbuļainām

sudraba saktēm savu seevu un meitas grib izģērbt."
Mancelius ari nebaidās greestees pret kungeem par zemneeku

verdzināšanu.

~Šinī pasaulē ne maksā daudz veens nabags cilvēks pee aug-

steem bagateem un lāpneem ļaudeem: Nabagam būs allaž mālus mīt,

bagātais dodas pa mīkstu zāl eet, gir sakāms vārds. Dažā veetā top

nabags cilvēks slimake ne kā kāds lops turāts. Dažs ceeni savu suni

labāk, ne kā nabagu cilvāku, tam būs deenās un*naktīs muldēt (pūle-
tees un strādāt) : Und iten kā Farao tos bārnus Jzrael spīdzenaja un

py darbu bez žālastibas speede; tā Deevam žāl nekāda žālastiba pret

nabageem ļaudeem, teem būs pūšļādami eet, kā Deeva ļaudis Farao

laikā nopūsdamees gauže brēce uz Deevu." Viņš pārmet ari muiž-

neekeem, ka tee gan čakli krogu celšanā, bet kūtri baznicu apkop-
šanā. „Krogi un stedeles top uzcāltas, bet pēc to namu, kur Deeva

vārdu būs sacit un kļausit, ne veens ne bādā: daža baznica stāv bes

jumtu, leetus līst, sneegs sneeg, vējš pūš caur caurem, ka vairs ne

veens var glābtees. Daža noleekusees uz veenu pus, ar leeleem brees-

meem ja-eet eekšā. Kapsātas top izrakņātas no cūkām, kā rāciņa

dārzs, ne veensto ne kop, nei domā, ka varātu sātu apkārt taisit."

Zemneekeem par brīdinu viņš stāsta par zemneeku dumpi Lu-

tera laiku Vācijā, kā tee „saveem kungeem preti turējās un greezēs

kā vālli; bet Deevs tas taisnis Kungs sodija tos zemneekus, ka daudz

daudz tūkstoši nežēlige kļua apkauti un nomaitāti. Tādēļ, mani drau-

gi, klausaita jūsu kungus, laid tee gir augsti, laid zāmi und ne ture-

tees teem preti, ka jums Deevs ne sodīs." Bet sevišķi jo bārgs ir

mūsu ceenijamais kanceles runātājs pret slinkeem baznicas gājejeem.

~Aisto Jēzus Kristus tov nodos teems vālleems, teems būs tov elles

ugunī mocit mūžige mūžam, und kvāpi tavas mocibas celsees augšām

mūžige mūžam un tu, katers tu mājā būdams, saulē gozijees, kad citi

ļaudis baznicā svātdeenos by und Deeva vārdu dzirdēja und pātarus

mācijās, tu tapsi elles dibinā gozits, ellē tu gulēsi ar toveems bee-

dreems, kā avis un kā veens suns us maitas gul und krāmt un vārnas

veenu maitu plūkā, tā aridzan tee vālli us tov gulēs, und tās elles-

vārnas tov plūkās und krimtīs tov mūžige mūžam." —Ar tādām pat
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dzīvām, šausmu pilnām krāsām Mancelius apraksta Baltijā pārdzīvo-

tās kara, bada unmēra šaušalas. Zīmedamees uz kreevu kara laikeem

(1558.—1582.) viņš saka: „Aisto tee leeli kreevi to Vidzem ne veen

gauže izpostija, bet ir tos ļaudis zemneekus, vāceešus, ja ir muižnee-

kus und zeltnešus mocija, piņķēja, dīrāja, svilināja un cepe eesmā

uzdurtus kā cūkas, ar pātagām acis un peeres izkapāja, seevas, gas-

pažas un jumpravas kaunā lika un apsmāja, citus nokavē, citus par

mūžigeem vārgeem Kreeva-zemē noveda, citus turpat plikus kā no

mātes dzimušus uz tiltu vede, ar nūju jeb bos preekš peeres sveede

und lika tos tad upē ee-pult, apslīkt und no ziveem und putneem ap-

ēst. Ok, ceekāds us sutraini palike, kāds mātes-bārns no suņeem ceļ-
malā kļua apāsts! Ceekāds ceetumā sapua! Und kas var visas tās

bādas isrunat, ko tany kreeva-laikā tee ļautinji, jauni un vāci, bagāti

un nabagi, vāceeši un zemneeki, muižneeki und citi godigi ļaudis re-

dzējuši und ceetuši gir?"

~Deevs sūtija mums tādu badu, ka veens cilvāks otru ēde, zagļi

no karātavām, maitāti us ratu likti, kļua naktīs nojāmti und apāsti,
vīrs savu seevu und bārnus nonāvēja, mucās eesālija und no leelu badu

ēde. To vēl dažs labs vācs cilvāks peemin.

Deevs sūtija mums mēri, ar to viņš mums tā aicināja, ka mēs

redzējām cilvākus šurp und turp, ceļa malā aispulušus, sunis, vilki

und zvāri tos ēde; ne by ne veens cilvāks, kas cilvāku apraka. To

vēl daš labs vācs cilvāks peemin."
It šaušalainu eespaidu bargais runātājs ari dara, kad viņš blē-

žus beededams, min breesmigos soda rīkus un dažādos šausmigos so-

da veidus. ~Nedomā tu bieds, kas tu esi šinī pasaulē ar tavu blēdibu

daže reis tavu kungu peevilis, no teesu isbēdzis, no kāķi, karātavām,

zobiņu, ratu uncitu sodu, ko tu esi pelnijis, pasprucis, —ka tāda ta-

va gudra galva tov tur palīdzēs und tava blediba tur izdosees..." ~kad

kāds grēcneeks isvāsts kļūst und tam būs savas nozeedzibas dēļ no

bendi nomaitātam tapt, jeb nocirstam, jeb nokārtam, jeb ar skriteli

no apakšas jeb no virsus lauzitam, jeb ar karstām tangām plositem,

jeb uz sārdu māstam und dzīvam sadādzenatam, jeb py staba peekal-

tam und ar dūmeem no tālenes nomaitātam tapt, ka tas apsmok: kad

mēs, saku es, redzam tādu cilvāku isvādam, tad nomanām mēs, ka

nabags grēceneeks mālla-māllumā nobālējis, no leelas isbailes, tee

trīse un drēbe kā apsas lapa."

It brangi Mancelius pazīst ari latveešu mvtoloģiju, viņu ticibu,

svētkus, māņus un eerašas, pret kureem viņš runā un uzstājās ar lē-

nibu, kā:

~Ne būs jums sauL, mēness un zvaigznes peelūgt un preekšan

teems ceļos mestees, nei šādu und tādu koku, nei akmeni, nei kādu
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tārpu, ne ķiploku, kā vācos laikos jūso tāvo-tāvi, pagani būdami, tā-

dus neekus und raditas leetas peelūguši gir..." ~Daš neveselis savā

sargā gulādams leekās kādu buri und sāls-pūšlātaju py sov atvestees,

tam būs to mērot, staipit, kaula-vārdus, dzīsla-vārdus, und kas tādi

pestiļi und burvekļi gir, pārrunāt. Tāds vālla kalps und laume kļūst
ceeniti und ar leelām dāvanām apdāvināti." — ~Nu, mīļi draugi, eima

mēs nu ar labu Deevu Jāņos, bet ne kā vakarēji Jāņa-brāļi und

māsas 1 ), katri gavilādami ar dažādām zālēm mežos und laukos salasī-

juši pāreedami mājās ar ozola-zareem und ar zālēm appušķo vārtus

und visas ākas no eekšas und no ārenes, ticādami ar tādu leetu burvju

und raganas nost-dzīt; pēc īpašas zāles seenā eesprauž, šim un tam

laimē: kura zāle par nakti savītīs, tas tanī gadā mirs, bet kura

zāle zaļa paleek und zeed, tas paliks dzīvs. Tādu krāšņu darbu no-

strādājuši, leelu Jāņuuguni eedādzena, apkārt to tee lākā cauri nakti

dzeedadami kā kādās kāzās."

Veenkāršos, gaiši saprotamos un ne ~klibošos" salīdzinumos

šis leelais runātājs ir ne-izsmeļams. Kā saimneeks rādot sunitim mai-

zes kumosu, bet tūdaļ nedod, lai vēl tas palēkā un pasmilkst, tā ari-

dzan Deevs rādot savā vārdā savu žēlastibu, bet ari tūdaļ nepaklausa.

~Kāpēc ? Tāpēc, ka tov būs allaž vēl lūgt un Deevu peesaukt." —

~Jūs paši zināt, mani draugi, kad vilks veenu jēriņu aisgrāb, tūdeļ
vins tam to kaklu nožņaudz, ka tas nevar brēkt un to ganu ne us-mo-

dena, ka tas varētu pestits tapt. Iten tā aridzan dara tas elles-vilks,

tas vālls, kad tas tam Kungam Jezu Christo veenu jēriņu, veenu cil-

vāku atraut grib, tad tas tam to mut ais-speež, ka tas nevar Deevu pee-

saukt und atkal eekšan to aujo-kūti tās christitas draudzibas eevāsts

tapt..." Tāpat gaišās jaukās līdzibās viņš runā par meesas augšām-

celšanos. ~Visa pasaule pillā gir no tādām leetām, katers tov to

augšāmcelšanu tās meesas māca. Besdeligas ap rudens-laiku pazūd,

veena otrai dāguntiņā eeķārusees kā virknitē apslīdzenajās āzarā jeb

(citā) dziļā upē, pavasary usmostās un nāk preekšā un dzīvo caurā va-

sarā. Ta labiba kļūst zemē eesāta, tur ta sapūst, pēc uzdīgst. Zeemā

nosalst, apsneeg, pavasary rādz brīžam māllu zem, und tomār audzina

Deevs rudzus und kveešus und dod pillu druvu. No ceeta koku aug

ikvasarā jaunas lapas, jauni zari, jauni āboli, reeksti etc."

Lēno lopiņu, avi, kas tik daudz jaukās līdzibās nāk bibelē preek-

šā, mūsu runātājs reižu reizām nostata cilvēkam par preekšzīmi. ~Veen-

a avis grāmo, ko ta peepēž asam ādusi gir: Mums būs aridzan to dvē-

seles baribu, katru mēs peepež āsam āduši un baznicā būdami uz-lasi-

juši, grāmotund labe mūsā sirdy paturēt, no Deeva vārdu ir mājās jeb

') t. i. Jāņu bērni.
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darbos būdami labprāt runāt." ~Veena avis, kad ta grib apgul-

tees, tad krīt uz ceļeem, grib ta atkal celtees, tad atkal ta ceļos mātās.

To dari tu aridzan, mans draugs, gulēt eedams jeb cāldamees krīt tu uz

taveems ceļeems."
Te man eešaujās Herdera kāda maza dzeesmiņa prātā, kur

vista ūdeni dzerdama, ik pee lāsites paceļ galviņu uz augšu pret dē-

dēsim, kā Deevam pateikdama.
Mancelius ir pirmais no teem retajeem mācitajeem, kas bijuši

labvēligi pret latveešu skološanos un izglītošanos. ~Gir Deevs tavam

dālam", viņš saka, ~tādu prātu devis, ka viņš varātu Deeva vārdu ee-

jemtees, dod viņu skolā, laid mācās. Neģ tas tov mazs gods būtu,

tavu dālu us prediķa krāslu stāvam und Deeva vārdu mācam dzir-

dēt?..." Viņa laiku jau dzīvoja jo pazīstams Deeva vārdu mācitajs,

dzimis latveetis, Juris Elģers, un pēc ta nāca Vilis Steineks. Mance-

lius parādās savā sprediķu grāmatā kā leels, oriģinels Deeva vārdu

mācitajs, Deeva aicināts runātājs. Un tā viņš atradis ari leelu pee-

krišanu. Par šo „sen gaidīto" darbu viņš saņēmis no 7 māciteem vī-

reem pateicibas un laimes vēlējumu rakstus vācu un latiņu pantiņos,

šis sprediķu krājums tika vēlāk daudz reiz no jauna izdots. Dr. Cim-

mermanis saka par to: ~Ja ari ta pirmajos izdevumos atrodams dažs

kas nesaprotams, tad tomēr tapa caur šo novērsts tas posts, ka vēl

leelaka nejēdziba un neprātiba ne-atskanetu latveešeem no kancelēm."

Mancelius ir pirmais no latveešu mācitajeem, kuram, dažus sī-

kumus atrēķinot, vispār ņemot, ir it ģenuina latveešu valoda. Pee

viņa sastop daudz senu skaistu valodas formu, kuras tagad tik vēl šur

tur mūsu dainās uzejam, kā peem. daudzskaitļa otrā personā impe-

ratīvs ar galotni -c eta un optativs ar galotni-aita: peem. dodeeta,

nesodaita etc. Jauki viņš leeto absolūto infinitivu, latveešu idiotismus,
sakāmus vārdus etc, etc. Rakstibā viņš ari spēris labu soli uz preekšu,

pirmais nošķirdams ceetos un mīkstos līdzskaņus, pēdējos ar virgulu

pārvilkdams. Un ko viņš še nepabeidza, to veda galā viņa teicamais

skolēns Fūrekers. K. Kundziņš sauc Manceliu par „latveešu valodas

un dzeesmu vectēvu, kas tiklab Kurzemē kā Vidzemē meklējams".
Mums jāsaka, ka viņš bijis oriģinels, leels runas mākslā un saucams

par mūsu pirmo kanceles runas meistaru.

Kristofors Furekers.

Pavisam savadi, ka Dr. Cimmermanis, kas savā latv. literatū-

ras vēsturē min pat visneecigakā rakstneeka, tik kādas līķu runas

uzrakstītajā vārdu, datumu, dzimuma un nāves gadu, bet par Kristo-

foru Furekeru (ChristophorusFūreccerus),veenu no viscēlakeem un ee-

vērojamakeemta laika literateem gandrīz neko nezin stāstit, kā tikai,
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ka viņš, tā sauktais Kristofors jeb Kristaps, esot pats ar savu roku

parakstijees par Kristjāni.1) Tas cēlees no Neretas Kurzemē, kur

viņa tēvs Kristjānis 1604. g. eevests par mācitaju; 1. maijā 1632. g.

viņš eestājās par teolohijas studentu jaunatvērtajā Tērpatas universi-

tātē, kur par teoloģijas profesoru bij jau eecelts viņa kreetnais, teica-

mais tauteetis, tās pašas leelkunga valsts peederigais Mancelius. Tā ka

ap to laiku zveedru valdiba Vidzemē sekmēja evaņģēlija izplatišanos
un latveešu zemneeku izglītibu, kuru ari Mancelius ar saveem dar-

beem gribēja veicināt, tad jaunais students nāca drīz zem šī sava cī-

tigā profesora eespaida, it īpaši jau tamdēļ, ka abeem bija puslīdz
veenadas literariskas intereses. Tā varam še domatees tā kā tādus pir-

mos latveešu literariskos vakarus, kur profesors un viņa klausitajees

sateekas; kur skolotājs paskubina, dod labu preekšzīmi un atrod ne

veen čaklu, bet ar' apdāvinātu mācekli, kurš te jau nodarbojas ar

latveešu valodu un sacer latveešu dzeesmās. Tā ka Kristofors ir

čakls un apdāvināts cilvēks, tad viņš, saprotams, nobeidz universitāti

ar teoloģijas kandidāta grādu un top nu ari visur, kur eet par viņu

runa, par kandidātu dēvēts un rakstos par cand. theol. (candidatus

theologiae) titulēts. Bet te nu L. Bērziņš savā rakstā Christophorus

Fūreccerus-) ņēmās mūsu ceenijamā dzeesmineeka un literāta zināt-

nisko grādu, viņa studiju sekmes apšaubit un rodās ļaudis, kas pen-

terē viņam pakaļ. Viņš atrod, ka vēl 1685. g., kad Fūrekers jau mi-

ris, Adolphi's to dēvējot par ~theologiae studiosus". Te acim redzot

Bērziņam kļūdās. Tas še sajauc nosaukumu ~theologiae studiosus" ar

~studiosus theologiae". Pēdējais apzīmē teoloģijas studentu, bet pir-

mējais — teoloģijas zinatneeku, t. i. vīru, kas visu savu mūžu veltijis

Deeva vārdu zinātnei, kā to Fūrekers pateesi darijis un viņa pateici-

gais skolēns Adolphi grib viņu sevišķi godināt ar epitheton ornans~theo-

logiae studiosus".

Par teoloģijas kandidātu ticis, Fūrekers apmetās Dobelē, apprec

tur brīvu latveeti, kādu pārtikušu atraitni, un dzīvo latveešu starpā.

Bet to viņam vāceeši būs laikam ņēmuši ļoti par ļaunu; mazākais Tečs

savā baznicas vēsturē it kā leekās viņu pret citeem aizbildinām, saci-

dams, ka viņš ne-esot latveeti apņēmis aiz nekreetnibas* bet ar deev-

bijigu nolūku, ka varētu pašu latveešu vidū pamatigi izmācitees lat-

veešu valodu un tad savas zināšanas izleetot latveešu baznicas labā.

To Fūrekers ari jo leelā mērā darijis, it īpaši kā pirmais Deeva aici-

nāts garigais dzejneeks. Viņa dzeesmās izšķirās no agrākajām īsten

caur jūsmu pilnu spēcigu dzejisku valodu, kurā viņš pirmais starp

*) Viņam bijuši, kā pee vāeeem parasts, vairāki kristiti vārdi, pee tam se-

višķi tēva kristits vārds.

*) Sk. „Austrumā", Rigā, 1899.
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luterāņu dzeesmineekeem,Elģerapeemēramsekodams, eeved pantmēru,

jeb pēdu mēru, ritumu Un atskaņas. Lai gan latveeši nebija tolaik tik ga-

ligi nospeesti, kā pēc tam XVIII. g. s. un vēlāk — dzejneeks jau bija

caur latveetes precibu materielu patstāvibu eeguvis — tā ka varēja

brīvi zinātnei un dzejai dzīvot, — tomēr, neraugotees uz tam, latveete

ari tolaik nederēja pēc vispārējā uzskata mācitam vīram, vāceetim par

seevu. Tā katrā ziņā talantigā dzejneeka precibas tam sagādāja ee-

naidu un nicināšanu pee tā saukteem balteešeem.

Bet par laimi ap to laiku, ap XVII. gadsimteņa vidu, ir Dobelē

par mācitaju centigs ārzemneeks Henricus Adolphi, kurš balteešu

aizspreedumus nepazīst. Vēledamees latveešu valodu pamatigi peesa-

vinatees, viņš mācās to pee Fiirekera un top par šī sava skolotajā lee-

lu ceenitaju un ta darba turpinātāju. Pēcāk tapis par superintenden-

tu, Adolphi's izdod 1685. g. Kurzemes dzeesmu grāmatu, kur viņš

preekšvārdā stāsta, kā Dobelē uzcītigi mācijees nevāciski. ~šq savu

peenākumu," viņš saka, ~kā klājās nopeetni kopdams, es sev ļoti par

labu izleetoju nelaiķa Kristofora Fiirekera kungu, theologiae studi-

osus, kurš neveen pamatvalodās un teoloģijā bija veicis savu teesu, bet

visvairāk, cītigi pētidams, bij eeguvis it neparastas sekmes latveešu

valodā. Ko nu es ar Deeva palīgu no nelaiķa Mancelius krāšņā darba,

kuru tam Deevs lai ar mūžigu preeku atmaksā, esmu ar leelām pū-

lēm gluži bez gramatikas eemācijees, čakli sarunadamees ar Furekeru

un no ta laipni pamācits esmu šad un tad pārlabojis un aizveen laimi-

gaki atzinis, kā īsti latveetis savu valodu runā un izloka. Caur tam

tad mani daudzkārtēji amata darbi tapa stipri atveeglinati un ari

klausitajees, saprotamā veidā māciti, tika jo manāmi paskubināti uz

čaklu klausišanos un deevbijibainoderigu mācišanos. Par sevišķu pee-

palīdzibu pee tam bija tas, ka Furekera kgs, uz manu lūgumu, pār-

tulkoja pāri dzeesmās latveešu dzejā, kuras būdamas tīras un sapro-

tamas, bez tam zilbēs līdzigas unar atskaņām, no maneem klausita-

jeem tapa saņemtas ar tik leelu kāri, ka tee ne veen vārdus drīz pa-

turēja, ja izlasija kādas reizas preekšā, bet ari meldiju (ko citādi

pareizi nodzeedat pakaļ leekas gandrīz viseem latveešu kārtas cilve-

keem ne-eespējama leeta)1) tik labi uzķēra, ka ari vāceeši, kureem

šee nabaga ļautiņi savu pūļu dēļ bij agrāki par apnikumu, tagad no

tam smēlās tādu sirsnigu preeku, ka preti agrākam paradumam pee-

dalijāspee latveešu Deeva vārdeem ar leelu patiku.

Šī caur skaistajām dzeesmām modinātā kāre uz mācišanos, sku-

bināja atkal pašu Fūrekeru, pārtulkot vēl vairāk dzeesmu, lai mums

nebūtu trūkums pee mācišanās. Tā iznāca pēdigi, paldees Deevam!
vesela dzeesmu grāmata.

*) Tāpēc, ka dzeesmas bija bez pedumēra, bez rituma, bez skaititam zilbēm.
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Nu katrs ar preeku apsveicināja to labumu, ko šis darbs nesa,

tamdēļ ari citi mācitaji, kureem īsti rūpēja, savas draudzes, cik ee-

spējams, cilāt augšup, mina tās pašās pēdās, klausitajeem bagatigi

vairojotees. Tak daudzkārtigi pārrakstot, eeveesās dzeesmās kļūdas

un daudz uz Deevu greestas dvēseles vēlējās, "ka šo derigo darbu pa-

sneegtu Deeva baznieai ari rakstos eespeestu."

KiXrekers nu sācis Mancelius vadoni (Vademecum) cauri lūkot

un leelltko darba gabalu jau bijis veicis, bet ~tai laikā nāca starpā

visādi kavēkļi, kurus tagad nevaram peeminet, tā ka daudz gadeem

bija pa-eet, tomēr katķisms, Zālamana sakāmi vārdi un Zīraka gudri-

bas grāmata tulkojumā, kā ari pilniga lūgšanu grāmata nevarēja nākt

gatava, līdz viņš, Fūrekera kgs, beidzot caur treeku mēli un roku

pazaudējis, bija speests, no šī darba pavisam atlaistees."

Tad tās pašas dzeesmu grāmatas (1685. g.) preekšvārdos uzrunā

Kurzemes leelkungam par Fūrekera darbeem Adolphi's starp citu stā-

sta : — ~iten kā citas valodas caur mācitu čaklu pārdomāšanu pama-

zam vestas pee daudz leelakas pilnibas, nekā kādā tās senos laikos

bijušas, tā tas ari noticees ar latveešu valodu tamdēļ, ka Jūsu Augst-

dzimtigas Spodribas bijušais zemes bērns un pavalstneeks, Cristo-

phorus Fūreccerus, theologiae studiosus, ir bijis sevišķi čaklis, kreetni

eemanitees latveešu valodas prašanā, kas viņam ari pašķīrees labāki,

nekā daudz citeem, tā ka viņš ne tik veen smalki novērojis latveešu

izloksni, labi noklausijees viņu reikneecibu, bet ari sakrājis daudz

skaistu peezīmju, no kurām veegli būtu bijuse sastādama gramatika,

ja pa slimibas laiku nebūtu no ne-uzticamām rokām noblēditi viņa rok-

raksti, kā tas ari noticis ar dažām pārtulkotām bibeles grāmatām.

Tamdēļ tad, valodas prašanu labi peesavinajees, viņš peelika roku un

ņēma preekšā nelaiķa Mancelius Vadoni, pārtulkoja evaņģēliju, ves-

peru leksionus, ceešanas stāstus un tāpat stāstus par Jeruzalemes iz-

postīšanu daudz daudz tīrākā nevācu valodā; bet īpaši sagatavoja ar

atskaņām krāšņu dzeesmu grāmatu, kāda latveešu valodā nekad nav

redzēta, kur atrodama sevišķi glīta un nelauzita (ungezwungen) sa-

protama nevācu valoda. Pee kam viņš atstājis ari daļu no psalmeem
un svētku lūgšanām."

Kā jau teikts, noslēpumainee vārdi par „kavekļeem", kurus vēl

pēc Fūrekera nāves vairās saukt pee vārda, varētu būt zīmēti uz vi-

ņa precibām un leelām simpātijām preekš zemneeku tautas; bet kas

var apgalvot, vaj dzejneeka daba nebija pee-ejama ari kādeem ci-

teem dzinuļeem, kas to veda nesaskaņā ar ta laika varenajeem; vaj

atkal: kas zin, vaj Fūrekers pats, pārticis vīrs būdams, kuram bija

peeceešamas draudžu ganu labvēlības, nejutās aizskārts, ka tee gan

mācēja viņa darba augļus vākt, bet pašu augļu ražotāju atbīdija pee
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malas un nekautrējās viņa pūliņus peesavinatees pat negodigā ceļā.

Preekš ka cita gan „ne-uzticamās rokas", par kurām Adolphis eeminās,

būtu zagušas Fūrekera bibeles pārtulkotās grāmatas, ja ne preekš

teem, kureem bija svētoš rakstus draudzēm preekšā lasit, sludināt? 1 )

Ka Fūrekers bijis augsti ceenijams un nopelnu bagāts vīrs, to

izlasām ari no Adolphi, Kurzemes baznicas galvas, preekšvārdeem, kur

tas ne yeen visu lasitaju, bet paša leelkunga preekšā atzīstās par Fū-

rekera skolēnu, ceenidams ta talantus, augsti cildina ta dzejisko un

zinātnisko darbibu.

Pirmos eerosinumus uz literarisku darbibu Fūrekers bez šaubām

dabūjis no sava profesora, Mancelius, kurš devis tam labu preekšzīmi

ar visu savu darbibu. Pēc sava skolotajā preekšzīmes viņš vēl students

būdams jaunodarbojees ar latveešu valodu un tulkojis latveešu garigās

dzeesmās. Tad savas studijas beidzis vižš pastāvigi nodevees šim dar-

bam Dobelē. Te XVII. gadsimteņa otrajā pusē viņš ir jo ražigs, attīsti-

dams dzeesmu tulkošanā jo augstu mākslu ari formas ziņā, pāree-

dams uz dzeesmām ar atskaņām. 1671. g. iznāk Rigā pee Bessemesse-

ra jaunā izdevumā Mancelius ~Lettische Geistliche Lieder und Psal-

men, Collecten und Gebete" un šis krājums ir ari pavairots ar atskaņu

dzeesmām. Leelakā daļa no šīm nes FUrekera vārdu. Grāmatu ee-

speežot jau sakrājušās jaunas dzeesmās, kuras top izdotas sevišķā pee-

likumā. Tajā nu atrodam it īpaši daudz Fūrekera dzeesmu. Tā tad

taisni ap 1670. un 1671. gadu Fūrekers jo cītīgi nodevees garigu dzee-

smu sacerēšanai. Gan ap to pašu laiku ari Fūrekers, pēc Adolphi

vārdeem, peelicis roku un ņēmis preekšā sava skolotajā Vadoni (Vade-

mecum), gribēdams to pārlabot un pavairot; bet tad nākuši starpā

visādi kavēkļi, kuri tuvāk netop minēti; darbs pa to laiku nesekme-

jees. Tak 1672. g. iznāk „Lattweescho Pātaro Ghramata" no M. Hein-

rico Kleinšmidta, kurā starp dažādām lūgšanām atrod ari veenu rīta

un veenu vakara lūgšanu no Fūrekera dzejā: ~Es esmu labi izdusejs"

un ~Es apgulšos", ~Kungs Jezu Krist". Vēlākās pātaru grāmatās uz-

ejam vēl vairāk līdzigu lūgšanu gabaliņus. No tam lemjams, ka ap

šo laiku vēl viss tas Fūrekera dzeesmu krājums nebūt nebija saradees,

kas sebak uzņemts Adolphi dzeesmu grāmatā. Teicamais dzejneeks
miris ap 1780. gadu, peedzīvojis it brangu vecumu.

Furekera raksti.

1. Dzeesmas.

Fūrekera dzeesmas, kas Mancelius, Adolphi un Grāvena grāma-

tās uzņemtas, ir tās pašas, kuras tagad vēl mūsu dzeesmu grāmatās

1 ) Sal. ar Li. Bērziņa rakstu Austrumā.
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ar burteera C. F. apzīmētas gandrīz uz ik lapas uzejam. No daudza-

jām dzeesmu grāmatām, kurās meklējami šī mūsu pirmakā un vis-

leelakā garigā dzeesmineeka sacerējumi, lai būtu minēta še vēl

~Dzeesmu- un Luhgschanu-Grahmata us wisseem laikeem un wissahm

waijadzibahm. Teem mihļeem Latweescheem par labbu rakstos ee-

speesta". Jelgavā, 1836. un 1839. g.Šai grāmatā eeveetotas pavisam

kādas 150 dzeesmās, no kurām divi ir jo īsas, katra pastāvēdama tik

no veena pantiņa. Pirmā uzsāk jaungada dzeesmās: ~Deevs, palīdz

jaunu gadu sākt, Dod visu labu pee mums nākt, Pasargi mūs, Kungs
Jēzus Krist, Un dod mums labā meerā mist; Dod visu, kas mums va-

jadzēs, Pee meesas, kā pee dvēseles". Otrā ir eerindota starp rīta

dzeesmām. Te dzejneeks lūdz: ~
Mans Deevs un Tēvs apsvēti man,

Ak Jēzus! dod man aridzan, Ko pelnijs manis labā: Deevs svētais

Gars, apgaismo tu Pār manim tavu vaidziņu, Un manu dvēsel' glabā:
Tik veen es lūdzos dāvanat: Lai Deeva meers man dzīvo klāt!" Vis-

garākā atrodās Jēzus ceešanas un miršanas dzeesmās; tai ir 37 pan-

tiņi, kureem katram atkal 8 vārsmas, tā ka viss leelais dzejojums ee-

tver pavisam 296 vārsmas. Tas eesākās:

~Modrijees tu mana sirds, Noteikt Jēzus mokas: Kāda tam bij

karsta pirts, Viņš kā tārpiņš lokās: Mūsu labā leekas viņš Krusta

kokā sistees; Tāpēc būs tev cilvēciņš, No teem grēkeem mistees."

~Jēzus nakti dārzā nāk, Bēdu puķes plūkdams, Savu grūtu dar-

bu sāk, Drebēdams un lūgdams " Tas ir jo teicams episks dzee-

dajums, kurā strupos, spēcigos, dziļi izjustos vilceenos top apdzeedata

ta neizsakāmi leelā, mūžam ne-izdibinamā traģika, kādu pasaule vis-

notaļ pazīst. —

Fūrekera leelais dzeesmu daudzums eeveetots dzeesmu grāma-

tas daždažādās divdesmit astoņās nodaļās. —
Izeesim tās še pa rindai

cauri, lai varam savu preekšmetu pārredzēt. Viņas sākās līdz ar baz-

nicas gadu.

1) Adventes dzeesmās. Šai nodaļai mūsu dzejneeks

devis tik kādas divi, trīs dzeesmās: ~Ak! esi līgsma dzeed un dej";

„Nāc tu ļaužu Pestitajs" (7. 1. p.). šo pašu dzeesmu mēs jau sasto-

pam pee mūsu katoļu dzeesmineeka Elģera, kurš pirmais to ar at-

skaņām tulkojis no latiņu ~Veni redemptor gentium" un eepazinamees

tur ari jau ar tās pirmo pantiņu Fūrekera tulkojumā.

2) Zeemsvētku dzeesmās. Šeem svētkeem dāvinātas

desmit skaistas dzeesmās, kā : ~Ak ! Deeva dēls" ; ~Dzeed, mīļā sirds,

bez breesmas; ~Mums dzimis šķīstais jumpravs bērns"; ~Eekš tum-

šas kūts" ; ~No debesim būs man atnest" ; ~Nu esi slavēts Jezuliņš" ;

„Raug debess pulks no enģeļeem" • „Tad laideet mums nu Kristu teikt";

„Veens bērniņš Betlems pilsātā"; ~Veens bērniņš šodeen peedzimis".
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—Še sateekās trīs garīgi dzeesmineeki: Luters
— evanģelijas bazni-

cas dzeesmu tēvs, ta dzeesmu tulkotājs, Fūrekers, un kontrreformaci-

jas dzeesmineeks Elģers. Visi šee še dzeed un slavē augstā bērniņa

peedzimšanu, pueri nativitas.

8) Jaunam gadam veltitas četras dzeesmās
— jau pazī-

stamā „Deevs palīdz jaunu gadu sākt"; ~Jūs Deeva bērni sāceet";

~Pagalam ir tas vecais gads" un no ceturtās peevedu pirmo un pēdējo

pantiņu, kuri tā skan: ~Ta veca gada gals no mums Jau aizsneegts,

un tas eesākums Ta jauna atkal atspīdejs; Gods Deevam! kas mums

palīdzējs". ~Lai tava vārda rasa krīt, Lai meers un godsšī zemē mīt:

Ak, jaukais Jeziņ! klausi mūs; Tavs vārds tas allaž slavēts kļūs."

4) Jēzus dzeesmair veenapate : ~Jēzus kas dod preeku,

Pee ka es paleeku" pēc Ezijas 61,10 vāciski no Joh. Franka (+ 1677.)

4 pantiņi, Fūrekeram ir 8.

5) No Jēzus ceešanas un miršanas — deviņas:

~Ak! mēs grēku ļaudis", pēc Jāņa 10, 11, vāciski no Herrn. Bonnus

(f 1548.) ; ~Ak! šķīstais Deeva jēriņš", pēc Eg. 53, 7, vāciski no Nik.

Decius (f 1529.); Ak taisnais Jeziņ! kādu grūtu teesu", pēc Lūk.

23, 22, vāc. no Joh. Heermanna (f 1647.) 14 pant., Fūrek. 15;

~Ak cilvēciņ! ne ceeti klus'", ~Eim apraudam, Ar vaimanām".

~Kad grēki mani beedē", pēc 1. Pet. 2,24, vāc. no Justus Gezenius

(f1671.). ~Kad sirds man grēku bailes stāv", ~Kristus, kas mūs svē-

tus dar" un pēdigi visgarākais dzejojums ~Modrejees tu mana sirds",

par kuru jau umats.

6.) Leeldeenas dzeesmās ir desmit: ~Jēzus

Kristus, kas mūs atpestijs", pēc Parādes 1,18, vāc. no

Lutera; ~Kristus augšām dodas", pēc 1. Kor. 5,7, vāc.

no Bohemijas brāļeem 1531, ~Kristus leelā traukšan,",

~Kristus tas stiprais kara vīrs", „Kungs Jēzus, īstais Deeva dēls",

~Kungs Kristua nokauts tapa", pēc Lutera; ~šo augstu, svētu leelu-

deen'", ~Tam leelas deenas jēriņam", ~Uzcēlees ir tas svētais Krists",

šaī dzeesmā top jauki, aizgrābigi, dramatiski stāstīta Kristus leelās

uzvaras preecas-vēsts. ~Trīs svētas seevas nostaigā it agri mazā krē-

sliņā; tās nesār, dārgas zāles līdz, grib Kristus meesas svaidit drīz".

Kapā eegājušas, ~Tās redz tur divi eņģeļus, Gods Deevam dots :,: Tee

runā saldus vārdiņus, Gods Deevam dots". Nu tad ar 7. pantiņu sā-

kot, skaista dzeesma turpinās dialogu veidā:

Eņģelis. Ne bīstaitees, bet skatait šur, Gods Deevam dots :,:

Tas miris Kristus neva tur, Gods Deevam dots :,:
Maria. Ak ! mīļais jaukais eņģelit', Gods Deevam dots :,: Ak!

saki, kur mans Jēzus mit? Gods Deevam dots :,:
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Eņģelis. Par to ne būs jums bedatees, G. etc, Patlaban viņš
ir uzcēlees, G.. . .

Maria. Kur tas Kungs Kristus? rādi mums, G.
...

Tad varam

Jīgsmas būt ar jums, G... .

Eņ ģ. Jūs redzat šeit, kur viņš bij rakts, G.
.. . bet nu viņš dzīvs

un neva zagts, G. . ..

Ma r. Tas Kungs ir nost; kas man to dos ? G Kaut viņš man

būt', es preecatos! G.
.. .

Eņ ģ. Redz še tas auts, eekš ka bij tīts, G. . . .-,
Līdz trešai deenai

eeguldits, G. ..
.

Ma r. To visu mēs še redzam gan, G. . .., To Kungu rādait ari-

dzan, G.
. . .

Eņ ģ. Viņš grib eekš Galilejas eet, G.
.. .

Tur jūs to Kungu re-

dzeseet, G. . ..

Ma r. Paldees, ak saldais eņģelit, G Mēs preecamees šo

jauku rīt, G.
.
..

Eņ ģ. To cita sacit Pēteram un viseem Jēzus mācekļeem, G., . .

Mar.uzĻa v d i m. Nu dzeedaitvisi uz šo brīd, G.
...

Tas svē-

tais Krists mums dzīvs atspīd, G..
..

Viss pulks. To būs mums viseem līgsmeem kļūt, G. ... Pats

Krists grib mūsu preeca būt, G.
. . .

Desmitā leeldeenas dzeesma eesākas: ~Caur tumšu bedr' it pat

no rīt, Kristus ta saule mums atspīd". Te skan trešais pantiņš: ~Tās dā-

vanas, ko viņš mums drīz No kapa nes ar sevim līdz, Tās dārgas ir

pārleeku: žēligu Deev', Mīligu Tēv, To taisnib', meer' un preeku".

7. ) Jēzus debessbraukšanas dzeesmās mūsu

dzejneekam ir trīs: ~JOs ļaudis visi līgsmojat, Ar rokām būs jums

plaukšķināt"; Kristus augšām braucis"; ~Nu eseet visi preecigi",

še ceturtais pantiņš skan: ~Viņš mums to ceļu parādijs, Mums aug-

šām veetu sataisijs: Gods Jēzum dots! Gods Jēzum dots! šim Kun-

gam peeder mūžigs gods".

8.) Vasarsvētku dzeesmās
— peecas: ~Ak svētais

Gars! mēs lūdzamees"; ~Deevs svētais Gars, nāc pee mums klāt"; pēc

1. Pet. 4,14, Veni, sancte spiritus, ~Nāc, ak svētais Gariņ, nāc, (te

pasneedzam no tās divi pirmos pantiņus) Mūsu sirdīs spīdēt sāc, Ir

mums Deeva prātu māc; Nāc, tu mūsu palīdziņ, Nāc, tu dārga dā-

vaniņ, Nāc, tu siržu gaišumiņ".

~Jaukais preeciņš grutibā, Saldais veesiņš sirsniņā, Dzestrais

vēsmiņš karstumā: Dod eekš darbeem atpūstees, Bēdu slāpēs dzese-

tees, Lai pēc raudas smejamees". Tad: ~Nāc, svētais Gars, pateesi

Deevs" un ~Tu Gars no Deeva, svētais Deevs", vāc. no Lutera pēc Ve-

ni creator spiritus (Apust. darb. 2,4.).
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9. ) Trīsveenibas dzeesmās
—

ari peecas: „Deevs

mīļais Tēvs, mans raditajs", Deevs tas Tēvs mums dzīvo klāt —

Deevs tas Dēls mums dzīvo klāt — Svētais Gars mums dzīvo klāt",

šai dzeesmai ir pēc satura tik veens pats pantiņš, kurš tik trejādi mo-

dulējams, statot tam pirmo reiz Deevu Tēvu, otro reiz Deevu Dēlu un

trešo reiz Svēto Garu preekšgalā un tādā veidā tēlojot trīsveenigo
Deevu trīsveenigā pantiņā, kā: 1. „Deevs tas Tēvs mums dzīvo klāt,

Nelaid mums ļauna bītees; Dod no grēkeem skaidru prāt', Uz tevim

mirstot dzītees: Lai tas velns nesagrāb, Dod spēka preti kautees, No

viņa nageem rautees, No sirds uz tevim ļautees; Mūs ar taveem spār-

neem glāb; Te mēs bez visām bēdām, kā apakš bruņām sēdam, Ta

velna bultas mēdām: Ne-atstāj mūs leelais Deevs, Dod, ko esam

lūgušees.

2. Deevs tas Dēls etc.

3. Svētais Gars etc.

Tās trīs citas trīsveenibas dzeesmās ir: ~Gods Deevam Tēvam

allažiņ" ; ~Gods Deevam veenar pateikšan'", pēc Luk. 2,14, vāc. no Nik.

Decius (f 1529).; un ~Tu būdams trīs eekš Veenibas".

10.) Jāņa Kristitaja dzeesmās. Te ir tik veena sla-

vas recitacija: „Slavets ir tas Kungs, Izraēla Deevs, Jo tas ir peeme-

klejis un pestijis savus ļaudis".

~Mums paceldams veenu ragu tās pestišanas Sava kalpa Dāvida

nama". — Te, kā redzams, nav nedz pēdu mēra, nedz rituma, nedz

atskaņu.
11. ) Svētdeenas dzeesmās no mūsu dzejneeka ir divi:

~Ak, Deevs, mans Deevs, tu Deevs tik leels pēc goda" un ~Tev Deevam

Tēvam pateicam".

12.) No desmits Deeva baušļeem veena dzeesma:

~Tos desmits baušļus, ko mums Deevs caur Mozu devis, mācamees. še

saskandināti pantiņos visi baušļi un katra galā atkārtots: ~Kungs
esi žēligs".

13.) No kristigās tici b a s ari tik veena : ~Eekš Deevu

Tēvu ticam mēs". Ta ir mūsu ticibas apleeciba; skaistais latiņu baz-

nicas Credo, ko Luters pārtulkojis pa vāciski un Fūrekers pa latviski.

14.) No svētas lūgšanas tāpat tik veena: ~Deevs

mūsu Tēvs eekš debesim". Ta ir parafrazeta Tēvreize.

15.) Grēku atgreešanās dzeesmās atrodam desmit

gabalas: ~Ak Jezu! dārgais Pestitajs", ~Ak Kungs un Deevs! Kā

ļoti speež Man' mani grūti grēki: Neka man ar' Palīdzēt var Virs

zemes tee cilvēki". — ~Dziļajās bēdās laideet mums Sirdigi Deevu pee-

saukt" (bez atskaņām) ; ~Es dziļās bēdās nosaucos" —
tulkota pēc

Lutera Aus tiefer Noth schrei ich zu dir, ko tas sacerējis pēc 130.
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psalma ; „Es grēcigs cilvēciņš, Es bēdigs nabadziņš" ; ~Kungs Jēzus

Krist, Nevaru mist" ; ~Lēnprātigs, žēligs, mīļais Deevs" ! ~Pār ma-

nim, Kungs, apžēlojees, „Tu augsta manta, Jēzus Krist" (bez at-

skaņām) ; „Tu rīta zvaigzne, Jēzus Krist, Mums gribi atspīdēt", šī

dzeesma sadalita dialoga veidā :

Nabaga grēcineeka sūdzēšana. ~Tu rīta zvaigzne,
Jēzus Krist 1 ) — šij daļai ir peeci pantiņi

Ta Kunga Jēzus eepreecinašana. ~Ja tava sirds

eekš bēdām stāv, Nedz grib ar meeru būt: Tad domā veen uz manu

nāv", Kā tas man nācees grūt, Ka tev bij svētam kļūt". —še ir trīs

pantiņi.

Nabaga grēcineeka pateikšana. ~Nu mans vismī-

iais Jezuliņ, Tev saku pateicib', Ak ! vairo manu ticibiņ, Caur tavu

žēlastibj, Dod debess bagatib'".

~šo dzeesmiņ' esmu nodzeedajis No visas sirsniņas, Par godu tev.

mans pestitajs, Lai man tas izdodās, Sirds mūžam preecajās. — Divi

pantiņi.
16. Preekš grēku sūdzēšanas — veena dzeesma:

~Es savus grēkus sūdzos, Tev, mīļais Kungs un Deevs!" Tās motivs

ņemts iz psalma 51, 19. (Pēc Altes Rigasches Gesangbuch).

17) No taisno šan ās — četras dzeesmās: ~Kungs Kristus,

kas nesācis; Bet pats tas eesākums: No tēva krūtīm nācis, Tas mū-

žigs atspīdums, Kas spožāks, nekā debes: No saveem (? viņa)
vārdeem drebēs Viss viņa radijums"; ~Nu topi līgsma dzeed un deij,
Tu mīļā Deeva draudzit'", pēc Jāņ. 4. g. vāc. no Lutera; ~Ta pesti-
šana pee mums nāk"; ~Tee grēki pirmak cēlušees, Kad ta vispirmā

seeva No čūskas likās peeviltees, Ta nabadzite Eeva".

18) Pee un pēc sv. vakarēdeena — trīs dzeesmās:

„Ak tu mans brūtgāns Jēzus Krist" (bez atskaņām) ; „Deevs esi sla-

vēts, ka tu mūs tā žēlojis, Un mūs pats tik dārgi meelojis, Ar tavām

meesām un ar asintiņām, Dod tās ņemt ar labām ziņām. Kungs esi

žēligs"; ~Jēzus Kristus, mūsu glābējs, Kas tās Deeva dusmas slāpejs."

19) Slavas un pateicības dzeesmās ir peecas:

~Deevs Kungs, mēs slavējam, Deevs Kungs, mēs pateicam". Ta ir Mi-

lānas biskapa Ambrozius (t 397.) leeliskā slavas dzeesma (hvmnus

Ambrosianus) ~Te Deum laudamus" (ps. 9, 2. 3.), kuru Luters

(f 1546.) pārcēlis vācu un mūsu dzeesmineeks (f 1680.) — latveešu

valodā.
—

Tās citas ir: ~Kā būs mums tevi teikt? Deevs augstais ķē-

niņš" ; ~Kā spoži spīd mans Jezuliņš, Kā rīta zvaigznes spožumiņš" —

ir caurum cauri debešķigi skaista dzeesma, vācu valodā sacerēta no

') Mums gribi atspīdēt; Ar tavu gaismu pee mums mist, To Deeva seklu sēt.

Dod, sirdī paturēt."
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mācitaja Filipa Nikolaja (f 1608.) ; „Lai Deevu visi līdz nu teic, kas

visās veetās" — vāciski no Mārtiņa Rinkarta (f 1649.); ~Teic Deeva

Kunga vārdu" — pēc psalma 103,8 no Joh. Graumanna (t 1541.), vā-

ciski sadzejota.

20) No kristigās dzīvošanas
— astoņas dzeesmās:

~Ak! kaut drīz būtu gals Tai niknai pasaulei" (bez atskaņām) ; ~Ar

Deevu sāc, ko gribi sākt, Kad tev kas kait, pee viņa nākt"; ~Kam ma-

na sirds tā bēdajees" saskan dažos pantiņos ar Ansa Zaksa (f 1576.)

pēc ps. 43,5 motiva sacerēto dzeesmu, kuru tad Fūrekers, kā šķee-

tams, ar otrteek pantiņeem pavairojis, Ansa Zaksa 7 pantiņeem vēl

otrus septiņus peedzejodams klāt. Jeb tai ~Evangelisch-Lutherisches

Gesangbuch"ā (Riga und Mitau 1898.) būtu vācu teksts saīsināts?
—

~Kurš cilvēciņš grib leelitees, Tam nebūs uz to palaistees" ; ~No Deev'

es ne-apkāpšos" — sacerēta no Ludviga Helmholda (t 1598.) pēc mo-

tiva iz Jozua 24, 16. vācu valodā; ~Pee manim nāceet, Kristus sauc,

Kas veen pēc saveem grēkeem kauc", vāciski no Joh. šefflera

(t 1677.), pēc Matt. 16, 24. Vācu dzeesmu grāmatā uzņemti tik 6.

p., kamēr Fūrekeram ir 15 p.; ~Tev Deevu mīlēt būs Pār visām lee-

tām" :,: (bez atskaņām) ; ~Uztici tavam Deevam veen, Uz cilvekeem

ne palaidees" (bez atskaņām).

21) No kru š t a un bēdām — ar' astoņas dzeesmās : ~Ak
Deevs! ceek daži sirdēsti Man šinī laikā peelaužās", sacerēta vāciski

no Konrāda Hojera ap 1612. gadu (pēc Matteus 7, 14. Un tee vārti

ir šauri, un šaurs tas ceļš, kas aizved uz dzīvibu, un maz ir to, kas

to atrod) ;
— ~Deevs Kungs, apžēlojees. Kriste apžēlojees..." ir lita-

neja (no gr. t. i.- baznicas raudu dzeesma, lūgšanas dzee-

dajums, bēdās un raizēs, lūdzamā deenā nodzeedama lūgšana (visādi

modulējama starp mācitaju un draudzi); ~Deevs Tēvs! eekš debess

valstibas" (bez atskaņām); ~Kad bēdas laužās uz mums brukt Un

nezinām, kur bēgt un sprukt", pēc ps. 108, 19. sacerēta vāciski no Pau-

la Ebera (t 1569.) ; ~Kas var mums trūkt? kas vajadzēt?" (bez at-

skaņām) ; ~Kungs, es uz tevi paļaujos, Kā stiprai pilij uzticos";

~Kungs, kam tu leecees aizmirstots? Un manis ne peeminots?" —

~Mans sargs un gans ir Deevs tas Kungs eekš debess; Kas kaitēs man?

Kam mana sird tad drebēs?" — pēc 23. psalma sadzejota. Ta ir vee-

na no visskaistākajām Fūrekera dzeesmām.

22) No kri stigas draudzibas sešas dzeesmās: ~Ak
Deevs! no debess uzlūko, Kā reti tavi svēti!" no M. Lutera pēc ps.

12, 2." — ~Ak dod mums meeru žēligi" bez atskaņām tik ar divi pan-

tiņeem; ~Deev£ Kungs ir mūsu stipra pils". Ta ir protestantu hvmnus

no Lutera pēc 46. psalma sacerēts un veens no visskaistakajeem un pa-

reisakajeem Fūrekera tulkojumeem, kurš pat pārspēj oriģinālu. —
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~Deevs patur mūs pee tava vārd'", ~Stāv preti teem, tos zemē spārd"',

pēc ps. 119, 116. ari no Lutera; ~Ja Deevs tas Kungs pee mums ne-

nāk"; ~Ne būtu Deeviņš pee mums klāt".

23) Kara laikos četras dzeesmās: ~Ak Deevs mēs tavi

bērniņi" (bez atskaņām) ; ~Deevs dod meeru tavai zemei" (bez atska-

ņām) ; „Tu meera Leels-Kungs, Jēzus Krists"; „Uz tevim mīļais

Deevs, Mēs visi skatamees".

24) Miršanas un bēru dzeesmās ir veenpadsmit:

~Eekš meer' es gribu projām braukt" (bez atskaņām) ; ~Es Deevam

pavēl' manu leet', Lai dar' ar man' kā viņš pats šķeet"; ~Kad mana

stunda pee-ees man", pēc preecas mācitaja Lūkasa 23, 46. (Tēvs, es

savu garu nodomu tavās rokās!) sacerējis Nikol. Hermanns (f 1561.).

Vācu tekstamir 4 pantiņi, latveešu —5. ~Kungs Jēzus Krist, mans pa-

līdziņš, Pateesi Deevs un cilvēciņš"; ~Kungs, tas laiks man prātā stāv,

Kad man dot būs labu nakti"; ~No sirds es tevis mīlēju, Ak Deevs no

manim neatkāp"; ~Tad laideet mums to līķi rakt, Kas izgulējs to nā-

ves nakt'", pēc 1. Kor. 15, 43. (Sēts top negodibā, uzmodināts godibā),
sacerēti no Mik. Veisse's (f ap 1540.). 7 pantiņi un 8. no Lutera. —

~Tu kristits pulciņš esi drošs!" ~Deevs Kungs dod tavu Garu"; ~Šis

teešam ir tas pēdigs laiks, Ka Deeva Dēls kļūs nācis", sacerēta pēc Apo-

kalipses 20, 12. no Bartolomeus Ringvaldta (f 1598.). Vācu tekstam

ir 7 pantiņi, bet latveešu 8. — ~Uzmosteet visi ļaudis, Un topeet rao-

drigi".

25) Kī t a dzeesmās ir 14 : ~Ak Tēvs! tavs nabags bērniņš

nāk" ; ~Ar Deeva spēk' es gribu sākt, Un drošs pee sava darba nākt";

~Es teicu, cik veen spēdams, Deevs tavu žēlastib'"; „Es tev pateicu,
Deevs mans Kungs, Tu Tēvs eekš augstas debess" (bez atskaņām) ;

~Es tevi teicu, žēligs Tēvs" (bez atskaņām); ~Es cēlees sveiks un ve-

sels, šī rīta stundiņā"; ~Gāz, mana sirds, ar steigšan', Preekš Deeva

savu teikšan'"; ~Kad es no rīta peeceļos un gulēt eemu vakaros" (ir

rīta un vakara dzeesma) ; ~Mans Deevs un Tēvs apsvēti man" ir veens

pats pantiņš. ~Nu palīdz man, Deevs Tēvs, Deevs Dēls" (pa pusei ar,

pa pusei bez atskaņām) ; ~šī rīta stundā es tev' gribu slavēt" (bez at-

skaņām) sacerēta pēc ps. 92, 2. 3. (Laba leeta ir, to Kungu slavēt, un

tavam vārdam dzeedat, tu Visu-augstakais, Rītā tavu žēlastibu izteikt

un nakti tavu pateesibu) no Justus Gezenius (i 1671.) ar atskaņām;

~Ta deena dzen to nakti nost"; ~Ta tumša nakts jau skaidrojās" un

~Tu svēta Triadib', Deevs Tēvs, Dēls, svētais Gars".

26) Gaisa dzeesmās — divi: ~Deevs Kungs, tu solijs pa-

līdzēt" ; ~No Adam' grēku kārumeem, Krīt Deeva grūti lāsti Uz viņ' un

viseem cilvekeem, To rād mums Deeva stāsti".
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27) Dzeesmās pēc paēšanas ir divi: ~Deevu Tēvu

slavēt, Ne būs mums pakavēt"; ~Tam mīļam Kungam sakait patee-

sibu".

28) Vakara dzeesmās — pēdigi desmit: ~Deevs Kungs
eekš debess godibas" ; ~Gods Deevam augstam"; Gods tev sacits,

Deeviņ dārgais"; ~Kā nakts ar deenu pārmijās un laiks pēc laika no-

beidzās" ; ~Kungs Deevs tev saku pateicib', Par tavu leelu mīlestib'";

~Paleec pee mums Kungs Jēzus Krist"; ~Redz šī deena jau paga-

lam" ; „Tas, paldeevs Deevam, nodzīvots, Pēc darbeem kļūst svēts va-

kars dots" ; ~Tu skaidrais gaišums Jēzus Krist, pee tevim tumšums ne-

var mist"; „Bērniņ mīļais Deeva stādits, Deeva dots,no Deeva radits,

Tā no tevim daudzināts" :,: —Ta apzīmēta par šūpļa dzeesmiņu.

Furekera oriģinalas dzeesmas.

Jau vaspārigajā Fiirekera dzeesmu pārskatā, nenošķirot tulkoju-

mus no oriģinaleem, aizrādiju, ka grūti, pat ne-eespējams pateikt, cik

dzeesmās viņš tulkojis, cik pats sacerējis. Pēdigi še atteecotees uz viņa
ašsaceretām dzeesmām, atrodam Vidzemes dzeesmu grāmatā no tām

deviņas kā oriģinālas apzīmētas; bet peem. nav minētas tur tādas, kā

pirmā jaungada dzeesmiņa ~Deevs palīdz jaunu gadu sākt", kura pa-

stāv tik no veena pantiņa un leekās esam pašsacereta, tāpat vakara

dzeesmās ta šūpļa dzeesmiņa „Bērniņ mīļais, Deeva stādits", ko visi

tura par oriģinālu, nav peevesta.

Aplūkosim nu tuvāk deviņas oriģinālās dzeesmās. Par dažām

jau esam pee vispārigā apskata izsacijušees. Kā pirmā še nāk

preekšā ta jaungada dzeesma ~Ta veca gada gals no mums Jau aiz-

sneegts" (Kurzemes dzeesmu grāmatāsno 1836. un 1839. gada:

59. nmrs, 41. 1. pusē). Agrāk aplūkots 1. un 5. t. i. pēdējaispantiņš.—
O tr ā ir ~Deevs mīļais Tēvs, mans raditajs" (178. nrs, 147. 1. p.).

Trīsveenibas dceesmās.

Trešā sastopama svētdeenas dzeesmās: Ak! Deevs, mans

Deevs, tu Deevs tik leels pēc goda" (Nr. 202, 164. 1. p.).
Ceturtā: ~Kurš cilvēciņš grib leelitees" (Nr. 348, 297. g. p.)

atrodās nodaļā ~No kristigās dzīvošanas". Latveešeem ir sakāms

vārds: ~Leeliba naudu nemaksā". Vaj tas būtu devis eemeslu dzej-

neekam, sacerēt šo dzeesmu? Tai ir 18 pantiņi, ta ir visgarākā starp

viņa oriģinaleem, kā visīsākā ~Deevs palīdz jaunu gadu"sākt".

Pee k tā eekrīt nodaļā ~Kara laikos" (457, 400 1. p.). Ta skan:

~Uz tevim, mīļais Deevs, Mēs visi skatamees". Kā jau agrāk aprā-

dits, še jo skaisti izleetota etimoloģiskā figūra.
Sestā un septitā ir rīta dzeesmās: 1) Nr. 524, 464. 1. p.

„,Ar Deeva spēk' es gribu sākt, Un drošs pee sava darba nākt"; ap-
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zīmēta kā: ~Rīta dzeesma pee darba eesākšanas". 2) ~Ta tumša nakts

jau skaidrejas" (551, 485. 3. p.).

Astotā un devitā jāmeklē vakara dzeesmās. Tās ir 1)

~Kedz, šī deena jau pagalam" (773, nrs, 528. 1. p.). —
Veena no vis-

skaistakām. 2) „Tas paldees DeeVam nodzīvots" (Nr. 780, 533. 1. p.).
Tai ir kā sevišķs virsraksts ~Dzeesmās pēc darba nobeigšanas".

Kā no Fūrekera tulkojumeem nevar pateikt, kuri ir vispirmakee,

tāpat ari no oriģinaleem nav zināms, kuri vispirms sacerēti. Tik to

droši zinām, ka viņš sācis dzejot bez atskaņām un tik uz sava drauga

un skolēna, Adolphi, skubināšanu, ķērees pee atskaņām. Jebšu ari

bez atskaņām tulkodams, tomēr viņš cauršo darbibu bija eeguvis leelu

veiklibu izteiksmē un nu pee rīmešanas ķerotees viņam, kam, kā jau
īstam dzejneekam, ritums un vārdu harmonija, saskaņa, tā sacit gulēja

kaulos, skanēja ausīs, nebija vairs grūti, pāreet pee dzeesmām ar at-

skaņām. Ja nu pee tulkošanas vēl svešs teksts saista dzeesmineeka

spārnus, tad pee patstāvigas, brīvas dzejošanas, pee nopeetnas vingri-

nāšanās, bagātā fantāzija var nu īsti izplest spārnus un var šautees

netraucēta dzidrajā dzejas valstī. Tā tad ar' atrodam še mūsu dzej-
neeka oriģinālajās dzeesmās apbrīnojami leelu ticibas-, dzejas un va-

lodas spēku, kāds tik dižanam ģēnijam ir īpatnigs.

2. Proza.

Vispirms pēc sava teicamā skolotajā, prof. Mancelius, preekšzī-

mes Kristofors Fūrekers ķērees pee nopeetnām latveešu valodas studi-

jām, tās likumus izpētit un uzstātit, bij sakrājis tai ziņā
daudz skaistu peezīmju, jau pilnigi izstrādājis preekš lat-

veešu valodas mācibas „Declinationes un Conjugationes", ko Adolphi
uzteic kā ta laika vissvarigako darbu. Viņš krājis ari, tāpat kā Man-

celius, latveešu izteiceenus, sakāmus vārdus un sagatavojis ari latvee-

šu vārdnicu. Tā latveešu valodu labi peesavinajees, saka Adolpr i, Fūr-

ekers nu peelika roku un ņēma preekšā nelaiķa Mancelius latveešu

Vadoni (Vademecum), pārtulkoja evaņģēliju, vesperu leksionus, cee-

šanas stāstus, stāstus par Jeruzalemes izpostišanu, ka ari daļu no psal-

meem un svētku lūgšanām. Mancelius Vadoni cauri lūkojot, pee kam

jau leelako darba gabalubijis nokārtojis, te radušees rakstneekam vi-

sādi kavēkļi tā, ka ari (pēc daudz gadeem katķisms Zālamana sa-

kāmi vārdi un Zīraka gudribas grāmata, kā ari pilniga lūgšanu grā-

mata, nevarēja tapt uz preekšu.

Pēdigi jāsaka, ka prozā Fūrekers nebūt netop pāri par savu

meistaru Manceliu. Tam par apleecibu peevedišu peemēram mazu

gabalu iz Pāvila grāmatas Mancelius un Fūrekera tulkojumā.
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Mancelius 1631. g.: ~Miļi Brahļi, (negg zinnaht juhsz, ka

tee kattri sadevvuzschees gir tetzeht) tee tāck vvissi) bett weens dabbu

to allgu? Tetzeet nu ta, ka juhsz to dabbuyeeta. Bett ickweens

(katters ziextahs) no tur rahsz sow no wissenadu leetu (wiņy ta) ka tee

weenuKrohni katters savviest (dabbu) bett mehsz vveenu muhzchigu.

Bet es tācku tha (nheka nhezinnadams) es sittu nhe ka ghaissā sisz-

dams) bet es notirpinu sawu Meesu) und norahyu to) ka es nhe mah-

zu) und pahrmazitins palleeku."
Fūrekers pee Adolphi 1685. g. „Mihlee Brahļi, Ne zinnaht

juhs ka tee, kas sadevvuschees tezzet, tee wisi tek; bet weens dabbu

to nowehletu Dahvvanu. Tezzeet nu tā, ka juhs to dabbujaht. Bet ik-

weens, kas zihkstahs, noturrahs no wissadas Leetas: Wiņņi tapehts, ka

tee weenu Puschkaini dabbu, kas sawihst; bet mehs to muhzchigu
Krohni. Es tad nu tā tekku, neka nezinādams: Es sittu neka gaisā siz-

dams : Bet es mehrdeju sawu Meesu, Es kalpināju, darru paklausigu

sawu Meesu, unsawaldu to, ka es nemahzu zittus, m pats atmettams

esmu, neleetis tohpu."
Kā redzam, Mancelius proza ir veenkāršaka, drošāka, pārleecina-

taka, kamēr Fūrekers ir nedrošāks vārdos, cenzdamees izskaidrotees.

Savus rakstus par latveešu valodu nedabūjaFūrekers deemžēl iz-

dot, tak viņa ~Declinationes et Conjugationes" izleetoja viņa teica-

mais skolēns Adolphi savā gramatikā, par ko vēlāk dzirdēsim 1 ), ka-

mēr viņa rokrakstā atstātā vārdnica tapa nodota von Bergmaņa krāju-

mā un nav gan nekad tikuse eespeesta.

Furekera dzejas kritisks apskats.

Visdārgākā lirikas pērle reformācijas laikmetā ir evaņģēliskā

baznicas dzeja, baznicas dzeesma, kura formas, vārsmu eekārtas un

meldiņa ziņā peeslējās vācu tautas dzeesmai. Blakus sprediķim kļu-

va ta par galveno evaņģēliskās deevkalpošanas daļu, blakus Deeva

vārdu sludināšanai peevezdama evaņģēliskai ticibai visvairāk peekri-

tejus. Evaņģēliskas baznicas dzeesmas tēvs ir M. Luters, kurš pats sa-

cerējis 37 baznicas dzeesmas, no kurām pate pirmā ir: ~Nun freut

euch liebe Christen g'mein", Fiirekera tulkojumā ~Nu topi līgsma

dzeed un deij". Viņš pārtulkoja vāciski visskaistākos latiņu baznicas

dzeedajumus, kā: Te Deum laudamus (Fiir. Deevs Kungs tev' slavē-

jam); Credo (F. Eekš Deevu Tēvu ticam mēs) ; Media vita m morte

sumus (Vidū pašā dzīvibā) ; Veni creator spiritus (F. Tu Gars no Dee-

va, svētais Deevs). Viņš pārstrādāja vecas vācu dzeesmas, tās pār-

labodams un ar jauneem klāt peedzejoteempantiņeem paplašinādams,

*) Sk. manu ~Zur Geschichte der lettischen Grammatik. Tērpatā, 1878." —

Latveešu gramatikas vēsture" „Pagalma" virmajā gadgājumā. Jelgavā, 1881.



583

kā: ~Gelobet seist dv, Ješu Christ" (F. Nu esi slavēts Jezuliņš) pēc

Jāņa 1, 14. Un tas Vārds tape meesa un dzīvoja mūsu starpā, pilns
žēlastibas un pateesibas, un mēs viņa godibu redzējām, tādu godibu

kā ta veenpeedzimuša Dēla no Tēva. ~Christ lag m Todesbanden" (F.

Kungs Kristus nokauts tapa) pēc 1. Kor. 15, 57. Bet paldees Deevam,

kas mums to uzvaru ir devis caur mūsu Kungu Jezu Kristu. Tāpat

viņš lējis bibeles pantus, it īpaši psalmu vārdus, brīvās spēcigās atska-

ņās: tā protestantisma vareno hymnu, augsto dzeesmu ~Deevs Kungs

ir mūsu stiprā pils", peeturedamees pee psalma 46; ~Es dziļās bēdās

nosaucos": pēc psalma 130; ~Ak Deevs! no debess uzlūko": ps. 12.

Pee tam viņš sacerēja tad vēl citas dzeesmās iz savas dzīvās ticibas dzi-

ļumeem. Viņam sekoja tad daudz garigu ticigu dzejneeku un tulku,

kuru vārdus mēs jau pa daļai minējuši, pee kureem peeskaitami ari

mūsu Mancelius un Fūrekers, par kureem nu vēl, it īpaši par pēdējo,

jārunā un jaspreež.

Abi viņi, tā Mancelius kā Fūrekers ir minuši Lutera pēdās, abi

viņi ķērušees pee katķisma apstrādāšanas, pee dažu bibeles grāmatu

un garigu dzeesmu tulkošanas. Mancelius sasneedza visaugstāko ar

savu sprediķu grāmatu, Fūrekers ar savām dzeesmām, tā sneegdami

to, kas iztaisa tās divi jau peeminetās evaņģēliskās deevkalpošanas

galvenās daļas. Mancelius, nebūdams dzejneeks, tomēr leelo dzeesmu

trūkumu latveešu deevkalpojumos.sajuzdams, noņēmās no vācu valo-

das pārcelt, kaut ari tik prozā, tak pareizā, labā latveešu valodā,

zilbes neskaitidams, tā tad bez ritma, —kā jau prozā, — pārtulkot

garigas dzeesmās un izdot īpašu dzeesmu grāmatu (1636. g.). Bet nu

neklājās mums salīdzināt Mancelius dzeesmās ar Fūrekera dzeesmām.

Tās ir divi disparatas leetas. Veens ir pateess prozaists, otrs — pateess

dzejneeks. Pee tam ir jāsaka, ka abi, dažus sīkumus ne-eevērojot,

prot samērā pēc ta laika latveešu valodu, jo teicami. Abi uz pareiza

ceļa atrazdamees, greezuši savu vēribu uz latveešu frazeoloģiju, reik-

neecibu, uz gataveem latveešu izteiceeneem, sakameem vārdeem.

Tas jo stipri veicina viņu valodas pareizibu.

Preekš abeem būtu bijis no jo leela svara, ja šee abi teicamee

vīri būtu ari pazinuši mūsu tautas dzeesmās; ja sevišķi Fūrekers, lat-

veešu garigās dzeesmās radidams, būtu varējis eet skolā pee mūsu

dainām, kā Luters un Pauls Gerhardts meklējuši padomu pee savas

tautas dzeesmām. Eik dīvaini skaistas dzeesmās peem. ~no krusta un

bēdām" viņš būtu tad varējis sacerēt pēc motiveem, kā: „Maziņš biju

neredzēju, Kur palika tēvs, māmiņ'"; ~Kas tee tādi, kas dzeedaja,

Bez saulites vakarā?"
— „Saulit' tecej', tecēdama, Es paliku pavēnī";

„Ko ta Saulite tik gauži raud?" — „Jūrā noslīka sudraba laiviņ'" etc.

Tak Fūrekers tā jau jo tuvu peesneedzees mūsu dainām, leelū dāūdzū-
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mv skaistu dzeesmu tulkodams un sacerēdams bez atskaņām. Tās ir

jo daiļas un lasās jo veegli ari bez šeem jaunākā laika peekareem,

peem. tās rīta dzeesmās: „Es tev pateicu, Deevs mans Kungs, Tu

Tēvs eekš augstas debess" ; ~Es, Deeviņ! tev pateicu, Ka tu man' pa-

sargajs"; "Es tevi teicu, žēligs Tēvs, Caur Kristu, tavu Dēlu". Dzee-

smās ar atskaņām tulkot sāka Fūrekers tik uz Adolphi lūgumu un

paskubinumu, kā to jau dzirdējām Viņa dzīves aprakstā. Pee tam

izrādās tad ari par pateesu šillera izteiceens, ka ta mašina vēl izgu-

drojama, kura strādātu bez jebkāda eekustinuma. Dzirdējām ari, ka

Fiirekera pirmās dzeesmās ar atskaņām sacēlušas leelu preeku, darīju-

šas sevišķu eespaidu ne veenuz latveešeem, bet ar' uz vāceešeem. Tak

viņa atskaņas nav viscaur teicamas, starp visai labām sastop ari labu

daļu sliktu, netīru. Tas nevarēja ari citādi būt; jo neskatot uz tam,

ka tas peedereja pee pirmajeem sācejeem šinī laukā jeb, ja nu ari ne-

bija pats pirmais, tad tak veens no pirmajeem, tā tad atrazdamees

pee tam kā Pegazus jūgā, t. i. saistits pa visleelakajai daļai kā tulko-

tājs pee noteikta teksta, tam nebij eespējams viscaur panākt vistīrā-

kās atskaņas. Pa daļai aiz šeem pašeem eemesleem mēs sastopam vi-

ņa vārsmās daudz apoztrofejumu, sa-īsinumu, zilbju nokneebumu.

Trūkums Fūrekera dzejas teorijā ir ari tas, ka viņš pretēji Mancelium,

kas kā prozaiķis, zilbes nemaz neskaita, tās visvairāk skaita veen, maz

bēdādams par akcentu. Un šī nebūšana pārgāja neveen uz visu mūsu

garigo, bet ari laicigo dzeju, kur pirmajā, neskatot uz visām mūsu

dzeesmu grāmatuemendacijām, viņa valda vēl šodeen un pēdējā sāka

uz manu aizrādijumu un preekšgājumu tik visjaunākajā laikā izzust.

Tak Fūrekera dzejai ir ari savas augsti teicamas skaistas puses.

Starp viņa skaistajām mīkstajām unceetajām atskaņām uzejam reizām

pat bagātasatskaņas, kā peem. ~mēlitēm"— ~spēlitēm" ; „tecinat" —

~sveicināt". 1. „Kristus tas stiprais kara-vīrs, Pats Deevs, ne tikai

cilvēks tīrs, Kas nāvei par sev vaļas ļauj, Tās nāves virves pušu rauj,
Un savas meesas neleek pūt, Debess ar pasaul' preeku jūt". 2. ~Ta
saulit' kāšu lecin lec, Rād' silt' un skaidrāk' savu svec': Putniņi gai-

sos čakli dzeed, Un sāk pa pulkeem skreet un deet, It kā tee gribēt'

teicinat, Un Kristu dzīvu sveicināt". 1 ) Joprojām ir preekš redzēt, cik

jauki viņš etimoloģisko figūru (figūra etvmologica) izleeto tai meera

pateicibas dzeesmā ~Uz tevim, mīļais Deevs, Mēs visi skatamees" tri-

jos pantiņos:

;'>. Tee stāv uz savu spēk', Un leelijās pār leek, Tee lamā mūs un

apmēd', Tee mūsu zemit apēd': Tu, Kungs mūs vari taupit, Tos 1a u-

pitajus laupi t.

') Sk. Leeldeenas dzeesmas
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4. Ar viltu darbojās, Un pār mums sarunās; Bet netur tikai ru-

nas, Tee ņem ir dzelz' un bruņas: Tu, Deevs, tos vari baidit, Tos

spaiditajus spaidi t.

5. Tee nikni dzenā mūs: Kad gals tām bēdām būs? Tu, Deevs,

tos vari aizdzīt, Caur mēr' un zobin' aprīt: Tos mocitajus

mocit, Tos plositajus plosi t."

Tāpat teicami viņš prot domu eespaidu stiprināt caur atkārtoju-

ma figūru (figūra repetitionis), peem. zeemsvētku dzeesmās:

1) ~Veens bērniņš Betlems pilsātā, Pilsātā Mums dzimis

mūsu preecibā, Gods Deevam veen, Gods Deevam

v c c n."

Viņš silē gul uz c i s i ņ ā m, C i s i ņ ā m, Kas vaid pa visām ma-

liņām. Gods Deevam etc."

2) Dzeed mīļā sirds bez breesmas, Ar preeku gārdas dzeesmās."

šaī dzeesmā pēdējais pantiņš skan:

~Kur būs mums leeli preeki ? Kur jauki gardi smeekli ? Kur en-

ģeliši dzeedās Ar saldām mēlītēm, Kur gaviles un kleegas Pee ska-

ņām spēlitēm: Ak kaut mēs būt v m* tur! Ak kaut

mēs būtum tur.

Jo teicami viņš ķērās ari pee onomatopoijas, peem. rīta dzeesmā:

~Gāz, mana sirds, ar steigšan', Preekš Deeva savu teikšan', Pee šīs

gaismiņas plaukšan', Leec skanēt tavu saukšan". Ar nolūku leetodams

šņācošos skaņus, viņš it kā savu dzeesmu peelīdzina straujai šalcošai

upei. Un te ir nu ar' īsti veetā daudzee apostrofi, kuri it kā rāda vi-

ņa leelo steigšanos slavēt savu Deevu.

Fūrekera stilam dod ari sevišķu košumu tas, ka viņš tāpat kā

Mancelius krājis un leetojis latveešu sakāmus vārdus. Viņš ar teem

tā eedzīvojees, ka viņa dikcija i— izteiksme nemanot pāreet sakāmu

vārdu veidā un dabon tā īstu oriģinālu tautisku nokrāsu pat tulkoju-

mos, peem. dzeesmās: ~Es dziļās bēdās nosaucos" 4. pantiņa beigās:

~X as pirms to rūktu malku dzers; Pēc viņš to

gārdu baudīs"; „Nu topi līgsma dzeed un deij" 3. pantiņa sā-

kumā: ~Ar maneem labeem darbiņeem Bij stāvēt

man ar kaunu", dzeesmā : ~Ar Deevu sāc, ko gribi sākt" 5. p.:

~Tāpēc ne viseem ticēt būs; Kaslēti ticēs, pevilts kļūs";

6. p.: „Teem medus mēlē parādās; Bet žultis

sirdī paslēpjas"; 8. p.: ~Es labāk gribu atkāptees: Laika-

sās, kam ta āda neez" etc.

Grūti pateikt, cik dzeesmu pavisam Fūrekeram ir. Tai izdevu-

mā, kas man preekšā, uzejamas kādas 150 ar viņa paraksta zīmi C. F.

Bet atleek vēl daudz dzeesmu bez jebkāda paraksta. Tā ka tajās no-

manāms Fūrekera stils, paņēmeeni un raksturs, tad tās droši gan
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ari šī dzejneeka ražojumi, tā ka tam būtu rasi peeskaitamas pavisam
kādas 200 dzeesmās, jeb mazākais neko daudz netrūktu no šī skaita.

Aiz brīvā tulkošanas veida un paņēmeena, pee kāda šis mūsu leelais

dzejneeks turejees, rodas nu reizām grūtibas, nosacit, vaj šī jeb ta

dzeesma ir maz jel tulkojums, vaj ta nav drīzāk oriģināls. Vecākajos
izdevumos uzejam vairāk dzeesmu, kurām nav ne teksts ne meldiņš
minēti vāciski. Tāda peem. ir ta vakara dzeesma ~Redz, šī deena jau

pagalam". Tad ~Bērniņ mīļais, Deeva stādits, Deeva dots, no Deeva

radīts, Tā no tevim daudzinās :,:" ir ar vh-srakstu „šūpļa-dzeesmiņa"

1836. un 1839. gada izdevumos eespeesta vakara dzeesmās kā pēdējā

bez C. F. Pirmo reiz ta iznākuse 1685. g. Višmanis spreež, ka ta sa-

cerēta tautas dzeesmu ritumā. Tā nu tas gluži nav. Tai ir atskaņas

un drusku savādāks vārsmu sadalijums. Tak še sastopam pēdējā pan-

tiņā mūsu tautas dzeesmās parasto vārdiņu ~zeltenit". Tas pantiņš

skan: ~Tevi sarga enģeliši, Deeva stipri sulainiši, Klusi, dusi, ze 11 e-

nit. :,:"

Pee šīs daiļās šūpļa dzeesmiņas neviļus šaujās prātā, ka ta va-

rētu būt sacerēta pēc žeemsvētku dzeesmās ~No debesim būs man at-

nest" analoģijas jeb eerosinuma jeb eedvesmes, kur 13. pantiņš skan:

~Ak! saldais, mīļais Jezuliņ, Nāc, taisees mīkstu spilveniņ', Un dusi

manā sirsniņā, ka tu man paleec prātiņā..." Luters savu dzeesmu esot

sadzejojis mazu bērniņu auklēdams, šūpodams. Fūrekera dzeesma ir

par trim pantiņeem garāka, še 14. pantiņš eesākās: ~Tu gribees ceeti

apkampjams, Ar stiprām ticib's rociņām s". Šo valodas archaismu

„rociņāms" mūsu gudree emendatori pārlabojuši ~rociņām", tā samai-

tādami tīro atskani, dzejas valodu, ne-apzinadamees, ka archaismeom

ir sava teesiba dzejā. — Daudzee deminutivi, pamazinumi, kurus Fū-

rekers tik jauki un bagātīgi leeto savā dzejā, kā ari vārdiņš ~zeltenit"

leecina, ka šim mūsu augsti ceenijamam dzeesmu meistaram mūsu

tautas dzeja nebūt nav bijuse pavisam sveša.

Fūrekeram ir tāpat, kā Mancelium, dauds jauku vecu valodas

formu. Nav mans uzdevums, tās visas še aplūkot. Aizrādišu tik, cik

jauki viņš leeto optativu, peem. dzeesmā pēc pa-ēšanas: ~Tam mīļam

Kungam sakait pateicibu". Viņš nepavēl vis, neteic vis ~sakeet", bet

tik vēlās, leetodams ~sakait". Pee viņa sastopam ari jau vārdu „va-

rons", tak breesmoņa, vella nozīmē. Leeldeenas dzeesmā ~Tam leelas

deenas jēriņam, Mēs slavas dzeesmu nodzēedam" 3. p.: ~šis jērs

mums nācis palīgā, Tai leelas deenas vakarā, Kad kāvējs lauzēs pee

mums nākt, Un kad mūs V ar o n s dzīrees mākt."

Jau savā laikā Fūrekers caur savām dzeesmām eeguvis leelu at-

zinibu, caur pirmās latv. poietikas sarakstitaju, Jāni Višmani, dabū-

dams „nevācu Opica", t. i. latvju dzeesmu meistara vārdu. Vecais
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Stenders viņu sauc par ~stipru latveeti" un Stendera draugs, baznicas

vēsturneeks Tečs, par Fiirekera dzeesmām runādams, izsakās, ka tās

esot tik daiļas, dabigas un saprotamas, kādas latveešu valodā vēl ne-

kad ne-esot bijušas redzētas.
—

Ari vēlākos laikos, kad mūsu valoda

vairāk attīstijās, viņa dzeesmas, maz pārlabotas un pārgrozitas,

uzglabājušās līdz mūsu deenām visās dzeesmu grāmatās. Garigās

dzeesmās šo Deeva aicināto dzeesmineeku neveens nav pārspējis.

Mancelius un Furekera skola.

Pirmais, kas šeem teicameem vīreem seko, kas ir to skolas un

virzeena preekšstāvis, tas ir Indriķis Adol p h i (Henricus

Adolphi), dzimis Briegā, Silezijā, 1622. g. No 1650. gada tas ir par

latveešu mācitaju Dobelē; 1661. gadā eecelts par vācu rīta-mācitaju

un superintendentu Jelgavā, Kurzemes leelkunga Jēkaba Leelā laiku.

Superintendenta veetā būdams, viņš eevedis, eesvētijis mācitaja amatā

kādus 94 kandidātus un daudz draudzēs pārlūkojis baznicas būšanas.

Pēc darbu pilnas dzīvestas nomira 1686. gadā, 64 gadu vecumā. Leels-

kungs Kazimirs lika to par savu naudu ar leelu godu apglabāt, mācita-

jeem to nesot uz kapsētu.

Adolphi's izdevis : Latveešu dzeesmu grāmatu (Lettische

Geistliche Lieder Und Collecten. ~Vermehrtes Lettisches.Handbuch...

hernach durch den Weiland Ehrenfesten und Wohlgelahrten Hsn.

Christophorum Fiireccerum SS. Theol. Studiosum. Auffs fleissigste

von vielen Sprach-Fehlern gesaubertetc. fiinehmlich aber mit einem m

reine Verse ūbersetzten Gesangbuche vergrossert etc. Mitau 1685".), t.

i. pirmo reiz salasijis un kopā licis eespeest Mancelius, Fiirekera un

citu, kā ari paša Adolphi latviski tulkotas garigas dzeesmās, peelik-
dams klāt katra tulkotajā vārda zīmi, pats savas dzeesmās apzīmē-

dams ar H. A., pavisam ar kādām 289 dzeesmām, Jelgavā, 1685. g. Ar

šīsgrāmatas preekšvārdeem mēs jau eepazinameesFiirekera dzīves ap-

rakstā. Tanīs viņš stāsta tā leelkungamkā lasitajeem,ko viņš no Man-

celius un Fiirekera mācijees, peeminedams tos ar pateicibu un atzini-

bu. Ari Adolphi dzeesmās šai grāmatā ir bez rīmēm jeb atskaņām,

tāpat kā Mancelius, bet ne bez rituma. Še peem. kāda zeemsvētku

dzeesma no viņa:

~Veens jaunais Bērniņš Betlemē

Mums šodeen dzimis ir,

Ta Māte Jumprav' Māra ir

No Dāvida Rada.

Kā, ceeta tava Sile ir

Ak! leelais Deevs, m Kungs!
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In tomēr visi Eņģeļi

Teic tavu godibu".

Ta nav vairs atrodama mūsu dzeesmu grāmatās.1 )

Otrs Adolphi leelakais darbs ir pirmā latveešu gramatika (Erster

Versuch Einer kurz-gefasseten Anleitung zur Lettischen Sprache etc.)

Jelgavā, 1685., ar 264 lapu pusēm. Grāmatas preekšvārdam eet pa

preekšu raksts, veltits leelkungam Fr. Kazimiram. Tai preekšvārdā to-

pam eepazīstinati ar ta laika uzskateem, kurus autors enerģiski apka-

ro. Par savas gramatikas izdošanu viņš saka: "Gan esmu par tam

desmit un atkal desmit reiz apdomajees, vaj pee tās lai roku leeku vaj

ne, tamdēļ ka es jau eepreekš labi zinu, kas par nelaipneem spreedu-

meem par tam taps nodoti, sevišķi no teem, kas to pat par grēku

un zemes postu tura, ja latveešu bērnus pee skolas peetura un lasit,

rakstit māca, baididamees, ka šee varētu viņeem par gudreem tapt

jeb tee paliktu tikai caur tam lepni un nebūtu labāki, kā kad tee eetu

arklam pakaļ." Tālāk viņš saka: ~Citi gan nerunā pret latveešu sko-

lošanu, bet pret pašu valodu, domādami, tas esot velti, ka šo valodu

gramatikas likumos gribot saistit, ne-esot vēl nekad neveena grama-

tika bijuse un tomēr esot gan varēts nevāciski mācitees un runāt."

Adolphi's neļāvās savā labā un taisnā nodomā maldinatees. ~Es turē-

tu to par grēku," viņš teic, ~trūcigam tuvākam leegt tādu darbu

un novilcināt kristigās latveešu baznicas izkopšanu." Viņš tā tad ķē-

rās pee šī ne vis veeglā darba, izdodams savu ~Latveešu valodas īsi

saņemto pirmo mēģinumu" Jelgavā 1685. g. Pats viņš izteicās par

šo darbu sekoši: „Es esmu šo vadoni gribējis uzmest, pamēģinādams,

vaj šāds mazums labu siržu mācibai derētu un pee tam tos, kureem

rr labāks pamats valodā, pamudinātu, pee spalvas ķertees, misēkļus

pārlabot, trūkumus izpildit un uzticēto podu uz Deevam patīkameem

un cilvekeem derigeemaugļeem labprātīgi izdot! . . . Deeva dēļ kaut

būtu preekš daudz gadeem jau mēģinums darits no teem, kas valodu

pratuši, tad būtu jau bez šaubām ari sen kas labāks sekojis un valoda

līdz labākai pareizibai plaukuse." —

Vispār var no šīs gramatikas sacit, ka ta dod daudz labas pee-

zīmes, tak ne no vispāriga veedokļa. Tai eet gandrīz pus simtu gadu

pa preekšu Aizkraukles mācitaja Jāņa Jura Rehehausena

(•ļ- 1664.) ~Manuductio ad linguam Lettonicam facilis et certa

monstrata" (Riga, 1644.). Ta bija tik veenā eksemplārā uzglabājušās
Zveedrijā Upsalas universitātes bibliotēkā. Jaunākā laikā tā otrreiz

eespeesta eekš Magazin der lett.-liter. Gesellschaft XX., 2. S. 1. Tad

') Sk. K. Kundziņa ~Vecais Stenders savā dzīvē un darbā". Jelgavā, 1879.

25. 1. p. — Kāda Adolphi cita dzeesma „Deevs, dod meeru savai zemei, Kur tev

-vēti godina" .atrodas Vidzemes dzeesmu grāmatā n» 1891. g. nodaļā „Kara-laikos."
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kera ~Declinationes et Conjugationes", kuras gramatikas sastādītājs
tura par visplašāko un labāko, kas tolaik pastrādāts. Viņā atrodam

jau skaņu un akcentuacijas mācibas, pasākumus, dažus it brangus

eevērojumus, atteecotees tikpat uz morfoloģļju-etimoloģiju, kā uz

sintaksi. Morfoloģijā parādās klasisko valodu gramatikas eespaids.

Tā peem. autors pūlās peerādit pagātnes un nākotnes infinitivus, kādu

latveešeem nemaz nav. Tak jau pulks latveešu valodas īpašibas

viņš jo labi pamanijis, peem. lokativu, debitivu ar prefiksu ~ja" etc.

Viņš izšķir ari jau definito un indefinito adjektivu, tak pirmā kontrak-

cija viņam nepazīstama jeb viņš to nav lāga izpratis un tamdēļ loka

to pa leelakai daļai nepareizi. Pee laika vārdeem viņš izšķir tikai trīs

konjugācijas, veenzilbigos verbus sadalidams divi šķirās; bet eekļūst

pee tam daudzējādo izņēmumu dēļ nenovēršamā chaosā. Viņu ka-

talogātam ir leels pulks peemēru, bagāts materiāls, bet īstas kārtibas,

skaidribas un konsekvences būtu javēlās vairāk. Tomēr viņš pat da-

žus valodas smalkumus uzgājis:: pr. p. viņš saka no ~constructio per

infinitivum et participia", ka ta esot latveešu valodā ļoti jauka, bet ari

ļoti grūta. Pēdigi ja-apbrīno pee viņa kā eesāceja daži jo smalki

izprasti novērojumi1 ).

Taī pašā 1685. gadā, kad jau Adolphi dzeesmu grāmata un gra-

matika iznāca, parādās ari kāds laicīga satura anonims dzejojums,
kura sacerētājs var veenigi būt J. Adolphi, šis sava laika teicamais lat-

veešu literāts, šo dzejojumu uzgājis stud. theol. Aug. v. Rāzons

(Raison) Tērpatas universitātes bibliotēkas nodaļā (Bibliotheka Re-

ckiana), kurā atrodas Kurzemes izdevibas eespeedumi (Gelegen-

heitsdrucke( no XVI. gadsimteņa, unpeesūtijis to Bielensteinam, kurš

to tad licis eespeest eekš ~Magazin der Lettisch-Literārischen Gesell-

schaft" Jelgavā, 1905. g. zem virsraksta ~Ein lettisches Gedicht aus

dem 17. Jahrhundert", pee tam peezīmedams: ~Dasselbe verdient m

unserm Magazin noch einmal veroffentlicht zu werden, theils wegen

einzelner alterthūmlicher Sprachformen, theils wegen seines Ver-

fassers". Tas dzejojums skan :

~Semmiga Paklanischana tam zeenigam eekš

Widd-Semmes pahr Kuhr-Semmim Semgallu
Leelam Kungam Friederikam Kazimiram

kad viņņa Augsta Wahrda Deena preezigi

bij atspidejsi.

Spihguļo Saulite, rahdi to Deenu,

Sk. manu: „Zur Geschichte der lettischen Grammatik. Antritts-Vorlesung

gehalten am 25. August 1878." Dorpat. Druck von C. Mattiesen, 1878. Papildi-

nātā tulkojumā ..Pagalmā" 1881.
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Kas mums jo salda ne Meddus ar Peenu,

Kurra mehs lihgsmojam, dzeedam m deijam.

Kur ween mehs staigājam, stahwim m eijam.

Puhteet ar Trummetehm, sitteet ar Bungām,

Klannajtees Zeenigam Semmites Kungam.

Seeneta Puschkischus, Krahsites taiseet,

Bahrsteet Rohsites, Pukkites kaiseet.

Parahdeet wissadi Preezibas-Sihmes,
Dseedeta Dseesmiņas, raksteeta Rihmes.

Lehkajeet, klaigajeet, peeluhdseet Deeva

Jaunāks ar Wezzako, Wihrs kā ir seewa.

Teizeeta, sweizeeta, wehlejeet labbu,
Labu no sirds m ar preezigu Dabbu.

Zeenigam Leel-Kungam labbi laid klahjahs,
Labbums m swehtums pahr Wiņņu laid krahjas,

Deewiņ dohd peedsihwoht, luhdseet ar weenu

Wiņņam scho Deeviņu daschdaschu Deenu.

No paklausigas m wissu Labbu wehledamas sirds

parahdita
No nabbagas m lihds schim neezitas Semneeka

Wallodas.

Drukketa no Jurra Radezka zeeniga LeelkungaGrahmatu Drukke-

ra, peektā Deenā sehrksnu Mehnesi ko ir Balloschu Mehness sauz

1685."

Valoda šim dzejojumam, kā redzams, ir vispār tāda pat, kādi.

šai skolai, bet ortogrāfija spēruse soli uz preekšu, salīdzinot ar Man-

celiu un citeem agrakeem rakstneekeem, kuri pūlejušees latveešu va-

lodai un tās skaņeem izgudrot, atrast daudz maz peederigu rakstibu.

šī leelkunga Kazimira vārda deenas sveiceena ortogrāfija ne-atšķirās

jau neko daudz no tās, kāda bija vēl parastā XIX. gadsimtenī. Pa-

rakstā, kas min eespeeduma veetu un laiku, marta mēneša veetā ir

interesantais vārds sērksnu jeb baložu mēnesis; sērksnis ir sneega ap-

salums, kāds tas taisni martā pēc nakts salnas mēdz būt. Par baložu

mēnesi latveeši saukuši martu tamdēļ, ka tad baloži atstāj mežu un

mēdz nākt uz laukeem.

Dzejneeka vārds nav dzejojumam peelikts. Šis anonvmus savam

zemes kungam, leelkungam Fridriķim Kazimiram (dz. 1650., vaid.

1682.—1698.), Jēkaba dēlam, labi audzinātam, teicami skolotam,

kreetnam valdneekam, pasneedzis ta vārda deenā sumināmu dzeesmu

(carmen), kurā izteiktas latveešu pavalstneeku jūtas un domas, šķee-

tams, ka šis dzejneeks veenkārt savam kungam, bet otrkārt ari lat-

veešu tautai tuvu stāvējis, un tamdēļ peeņemam, ka tas bijis augsts
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garidzneeks un tā tad tas nav ne veens cits, kā baznicas galva, Kur-

zemes superintendentsIndriķis Adolphi, pirmais Mancelius un Fiireke-

ra skolas reprezentants. Starp citeem ta laika zemes eemītneekeem

grūti kāds atrodams, kas tādā mērā būtu eevaldijis latveešu valodu,
ka būtu spējis tajā sacerēt vārsmas — 18 vārsmas — it pareizā valodā

ar viscaur tīrām atskaņām Caur šo Adolphi daiļo dzejojumu top pee

Vosius šī XVII. gadsimteņa pirmajā pusē latvju mākslas dzejas vāji
pamanāmās pēdas nu šī paša gadsimteņa beigās it brangi saredzamas.

Te mums jau ir it eevērojams un košs latvju dailes dzejas peemineklis.

Adolphi sarakstijis ari latveešeem ~Lūgšanasgrāmatu"

uz visadeem laikeem un vajadzibām ; pārlabojis agrāku tulkotāju, iz-

devēju „M. Lutera mazo katķismu"; pēdigi no jauna rak-

stos laidis pārlabotus Mancelius tulkotos Zālamana sakāmus

vārdus un Zīraka gudribas grāmatu, dažas Dāvida

dzeesmās, Pestitaja stāstus, svētdeenu evanģe-

lijusunlekcionus.Visi šee nule minetee raksti eespeesti ari 1685.

g., gadu preekš autora nāves, šis teicamais vīrs ir locekļu bagātas māci-

taju ģimenes cilts-tēvs mūsu zemē. Sastopam vairāk viņa vārda nesē-

jus. Tā tad viņam tūliņ seko dēls:

Indriķis Adolp h i 11. 1696. g. mācitajs Mežotnē, miris lee-

lajā mēli 1710. g. Tas tulkojis ari garigas dzeesmās, peem. jauko mir-

šanas un bēru dzeesmu ~Dvēsle līgsmojees arveenu". Viņa initiali ir:

H. A. P. M. (Henricus Adolphi, Pastor Mesotensis).

Juris Dresels bija par mācitaju Piņķu muižā pee Rigas un

nomiris 1698. g. Viņa pirmais darbs ir „Svēta Bērnu Māci-

b a", kas iznākuse 1682. g. Tad viņš izdevis veenā laikā ar Adolphi

gramatiku, bet neatkarigi no tās, ~It īsu vadoni latveešu

valodā" (~Gantz kurtze Anleitung zur Lettischen Sprache", 1685.

g.J. Lai gan tajā, par spīti dažeem misekļeem, atrodamas dažas ve-

cākas formas, nekā pee Adolphi, tad tomēr tas, saturēdams tik 68 la-

pu puses, ir visā savā eekārtā daudz trūcigaks un visnotaļ mazvērtī-

gāks.)l Peelikumā eeveetotas Mancelius desmit sarunas (Zehen Ge-

sprāche). Pēdigi Dresels izlaidis ari vārdu grāmatiņu („Vocabulari-

um") četrās valodās: vāciski, latiniski, poliski, latviski 1688. g., par ko

vēl sebak pee Liborius Depkina dzirdēsim.

Ģeerts Remuliņš (Gerhard Remmliņg), dzimis 1633. g.,

pēc pabeigtām studijām eeguvis maģistra grādu, bijis par mācitaju

Kurzemē Saukā, vēlāk Sesavā, no 1685. g. par Grobiņas,iprāvestu, no

1691. g. par virsmācitaju un superintendentu 3:1. jan-

vārī 1695. g. — Tas deezganveikli pārtulkojis labi

gmu. Ar inicialeem M. G. R. (Magister Gerhard Remmliņg) . atroda-

') Sal. manu „Zur Geschichte der lettischen Grammatik" etc(: i.:inmq Sņiv 6i



592

mas mūsu dzeesmu grāmatā kādas 16 dzeesmās; zeemsvētku dzee-

smās : ~Ko nozeegušibīstatees"; Jēzus dzeesmās : Kungs Jezu, kas

tev' eedomā" ; Leeldeenas dzeesmās: ~Leeldeenas deena nākdama" ;
svēta vakara ēdeena dzeesmās: ~Taisees mana sirds un posees"; sla-

vas un pateicibas dzeesmās: „Spirgts, kam meesas veselib'"; no kri-

stigās dzīvošanas divi dzeesmās: „Kam tad vairāk būs par prātu" un

~Pasaulit tu ļaužu ēka". Pirmajā ir tas vispār tautā pazīstamais pan-

tiņš, kurš skan: ~Kas ir šīs pasaules leetas? Smilkšu sauj', Ko parauj,

Un dzen vējš no veetas; Bet tur viņā saulē rasees Dāvanas, Stāvigas,
Tās tu dzenees prasees". No krusta un bēdām ir jaukā dzeesmiņa:

~Mans Deeviņš licis krustu nest un vezmu vest, Šīs pasaul's bēd' un

i eeklu :,: Par šķīstu Deeva vārda ziņ', Un ticibiņ', Būs izceest ļaužu

smeeklu: Man tomēr Deevs Ne atstāsees, Viņš mani glābs, Un ne at-

kāps, lr krustu darīs veeglu". No kristigās draudzibas: ~Kā pēc gār-

da ūdens malka, Brēc un zveedz noslāpis breed's." :,: Miršanas un

bēru dzeesmās ir četras: ~Kam celees lepnibiņa", ~Nu ļaujees tu rau-

da, un slāpees"1) ~Pee mīļa Deeva veen, Es bēdigs cilvēks skreen'" un

~Kedz, kā savīst, Zūd un izšķīst, Visu ļaužu mūžiņš!"
šo pēdējo dzeesmu ceļ teicami izleetotā vārdu figūra, šai gadiju-

mā vārdu atkārtojums pantiņa sākumā, ko apzīmē ar greeķu vārdu

anaphora. Tā tad šī dzeesma katru pantiņu uzsāk allaž ar teem pa-

šeem vārdeem, kā peem. 2. ~Redz, kā savīst, Zūd un izšķīst šīs cilvē-

ku deenas!..." 3. ~Redz, kā savīst, Zūd un izšķīst Visu ļaužu preecas!..."
4.— „Visu ļaužu košums!..." s.—,,Visu ļaužu stiprib'!..." 6.—~Visu mū-

su laime!..." 7.— ~Visu mūsu godib'!..." 8. — „Cilveka saprašan'!..." 9.

— „Mūsu prāts un domas!..." 10. — ~Bagāts ļaužu krājums!..." 11. —

„Spēks un leela valstib'!..." 12.
— „Traka ļaužu lepnib'!" un 13.

—

~Redz, kā savīst, Zūd un izšķīst Visas pasaul's leetas! Pasaulite ne ap-

kavēs Skreet uz gala un eekš nāves, Deeva ticigs mūžam stāvēs.

Tad no pastaras deenas un mūžibas divi jo garas dzeesmās:

1. ~Ak mūžib's vārds, kā pērkons grauž, Veens zobins, kas

to sirdi lauž, Ir eesākums bez gala :,: Vai mūžiba! ne beidzams mūžs,

Ne zinos, kad man bailes grūž, Kur bāstees, kādā malā. Man sirds iz-

bāl un pušu plīst, It visi prāti zūd un šķīst." —

5. ~Kad teem, kas elles leesmās sūt, Tik ilgeem gadeem jaceeš

būt', Cik daudz tai debes' sveces :,: (Tās zvaigznites), cik cilvēku, Cik

uz teem kokeem lapiņu, Cik spaļu ir eekš preces: Tad tomēr rastos

gals kur gan, Teem mitētos ta vārgošan'."

6. Bet nu teem elles mājneekeem, Pār gadeem simts un tūksto-

šeem, Tās pašas deenas rasees :,: Ar velleem tee nežēligi Tur paleek

*) Ir cilvēks no skumjām izrāpees. Ne veenam būs raudat tās nāves, Caur
ko viņš preekš Deeviņa 3tāvēs.
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mūžam plosāmi. Nedz viņu sāpes stāsees. Tas laiks, ko nevar izrunāt,
Nāk allažiņ no jauna klāt."

Ta otra šīs nodaļas dzeesma uzsākās: ~Man sveedri no izbailēm

plūst, Ta mēle žūst, Ne vārdiņš tek par godu :,: Sirds dreb, tee prāti

izzūdās, Kad apdomās un domās es atrodu: Ka uzsauks Deevs, Izceļa-

tees, Jūs miruši, Nākt tikuši Preekš manu taisnu sodu!"

šīm abām dzeesmām ir jo drūmains saturs.

Remuliņa dzeesmu rinda nobeidzās jo jauki ar vakara dzeesmu:

~Jau šee mūsu acu vāki, top no meega raustiti :,:" še pēdējā pantiņā

jo veikli eetverts viss Tēvs-mūs, kā: ~Tēvs! kas augstā debestiņā, Lai

tavs vārds top godināts :,: Lai nāk tava valstibiņa, Lai noteek tavs

žēligs prāts: Dod mums maizit allažiņ, Pamet mūsu parādiņ, Neleec

tapt mūs kārdinātam, Bet no ļauna pasargateem."

šim dzeesmineekam ir visvairāk jo garas dzeesmās. Tā peem.

viņa Jēzus dzeesmai „Kungs Jezu, kas tev' eedomā" ir 48 pantiņi, tā

tad 11 pantiņi vairāk nekā Fūrekera visgarākajai Jēzus ceešanas un

miršanas dzeesmai ~Modrejees tu mana sirds", kurai ir tikai 37 panti-

ņi. Bet tā kā Fūrekeram katrā pantiņā ir astoņas vārsmas, kuras, ar

37 vairojot, dod 296 vārsmas, turpret Remuliņam katrā pantiņā tikai

4 vārsmas, tad tās ar 48 p. vairojot, iznāk tik 192 vārsmas, tā tad par

104 vārsmām mazāk nekā Fūrekera dzeesmai.

No Remuliņa 16 dzeesmām ir 10 sacerētas jambos un 6 trochajos.

Pēdējā pēdu mērā ir ari ta jo skaistā dzeesma ~Taisees, mana sirds,

un posees, Celees, rādees gaisma preekšā", ko dzeed augstsvinigā brīdī

pee svētā meelasta. Ta ir pēc Matteus (5, 6. Svētigi tee, kas alkst

un kam slāpst pēc taisnibas, jo tee taps peepilditi) no Joh. Franck

(f 1677.) sacerēta vāciski un jo brīvi tulkota no mūsu dzeesmineeka

(peespraužot Franka 6 pantiņeem vēl trīs klāt).

Jānis Fišers dzimis 13. decembrī 1633. g. Lūbekā, studēja

Rostokā un Altdorfā, eeguva teoloģijas maģistra grādu un vēlāk ari

uz ķēniņa Kārļa XI. eestāšanos no Upsalas universitātes teoloģijas dok-

tora grādu; tas bija no 1667.—1673. g. superintendents Sulzbachā,

Pfalcē, no kureenes viņu Zveedrijas ķēniņš Kārlis XI. ataicināja 1673.

gadā par Vidzemes ģeneralsuperintendentu (Superintendens per Livo-

niam ģenerālis), šo augsto amatu viņš izpildija ar jo leelu nopeetni-

bu, rūpibu un enerģiju. Viņam jau no paša sākuma rūpēja sevišķi lat-

veešu liktenis, kuru bēdigo, laicigo un garigo stāvokli viņš tūliņ eerau-

dzija. No savas augstās veetas viņš varēja aizsneegt pašu ķēniņu, iz-

tilinat tam latveešu apstākļus un izlūgtees palīdzibu. Ķēniņš augsti

ceenija centigo ģeneralsuperitendentu, eeceldams to par virskonsisto-

rijas preekšneeku un 1690. g. par Tērpatas universitātes prokancleru,

kā ari labprāt klausidams ta padomu skolu leetas, dodam-* tam pilnigu
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vaļu un ne-atraudams ari palīdzigu roku. Leels preekš bija ķēn; iam,

kad Fišers reiz bija paņēmis divi latveešu skolēnus līdz uz Zveedriju un

pārbaudīja tos lasišanā un ticibas mācibā ķēniņa preekšā, peerādidams
— demonstrēdams ad oculos, — ka latveešu bērneem nebūt netrūkst

gara dāvanu, bet skolu. Lai skolām netrūktu grāmatu un skolotajeem

mācibas līdzekļu, Fišers eerīkoja Rigā speestavu un eespeestās vācu

un latveešu grāmatas izdalija dažkārt par velti skolās un nabagu ļau-
žu starpā. Tak savu kreetno centeenu dēļ Fišerim bij japeedzīvo

daudz nepatikšanu. Mācitaji, būdami daudzkārt nemeerā ar viņa lee-

lo stingribu amata darišanās, kā ari nespēdami veenmēr saprast viņa
centeenus un pūliņus latveešu labad, — gan apsūdzēja viņu pee ķēni-

ņa, gan ķildojās ar viņu, gan lika šķēršļus ceļā, kur viņam bija kāds

nodoms izvedams galā. Tā tad notika, ka viņš pēc 25 gadu svētigas
darbibas 1699. g. atstāja Vidzemi, noņemdamees, ne par ko ne-at-

greestees še atpakaļ. Uz aizeešanu viņu laikam ari paskubināja Pat-

kula nemeeri, kas viņam varēja kaitēt tamdēļ, ka viņu visi pazina par

Patkula draugu. Vācijā atgreezees, Fišers kļuva par baznicteesas pa-

domneeku un ģeneralsuperintendentuMagdeburgā 1701. g., bet nomi-

ra jau 17. maijā 1705. g.

Fišers izdevis pirmo Vidzemes pilnigo latveešu dzeesmu grāma-

tu 1686. g. Viņš bija pazīstamā vācu teologa Fil. Jakoba Spenera lai-

ka beedrs un draugs. Speners, būdams veens no cēlākām pietisma gal-

vām, nodibināja starp citu caur saveem ~Gara bagateem dzeedaju-
raeem" (Geistreichen Gesānge) baznicas dzeesmās pietistisko virzee-

nu. Bet mūsu teicamajam Fišeram ir ari jo leeli nopelni pee mūsu bi-

beles iznākšanas, kurai viņš ari sarakstijis preekšvārdu, kā to vēl

turpmāk dzirdēsim.

Ernests Gluķis (1652.—1705.).

Kas Mancelius un Fiirekera skolai peederedams, tās virzeenu pa

labai daļai eeturedams, tajā visvairāk strādājis, tas ir Ernests Gliī-

ķis, kurš jau it brangus preekšdarbus atrazdams, no teicameem pa-

llgeem pabalstits, pasneedza visleelako sava laikmeta darbu.

Ernests Gliiķis (Ernestus Glūck) dzimis 10. novembrī

1652. jeb laikam 1653. rasi ari tik 1655. gadā Vetinē Zaksijā. 1 ) Tas

ir saveem vecakeem jaunākais dēls; ta tēvs bijis mācitajs. Kādā

Gliiķu ģimenes uzglabātā bibelē lasāms, ka divi vecāki brāļi miruši

un „Ernsts, mūsu pastaritis, veenigs bērns aizgāja pa Miķeļeem 1665.

') Sk. Mag. der Lett.-Litt. Gesell. Mitau, 1892: „Die Geschichte der lettischen

Bibeliibersetzung". Tas ir Latv. draugu beedribas direktora māc. Th. Dbbnera

preekšcēlums šis beedribas gadasapulcē Jelgavā 12. decembrī 1889. g. latv. bibeles

200 gadu jubilejas gadijumā.
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g. uz Altenburgu skolā. Lai Deevs dod mums preeku pee viņa peedzī-
vot! 1 ) Tad Ernests pats raksta: ~Es esmu Vetinē Zakšos dzimis, no

sava tēva baudijis pirmās mācibas; tad Altenburgā skolā gājis, Viten-

bergā un Leipcigā vecās valodas studējis un teoloģijas kursu beidzis,

1673. g. es mācitajs būdams aizgāju uz Vidzemi, kur es izmācijos lat-

viski, igauniski, kreeviski un slavoniski..." ~Gan esmu svešneeks šai

zemē, tomēr nespēju savai tēvzemei, par kuru es še svešumā būdams

Deevu lūdzu, deezgan pateiktees par tām mācibām, ar kurām ta ma-

ni no bērna deenām sagatavojuse, Deevam un ķēniņa majestātei-)

kalpot šai zemē; jo nosava 21. gada es esmu uzticigi un uzcītīgi kal-

pojis ne savai tēvu zemei, bet Vidzemei."
—

Mēs te eepazīstamees ar

vēl it jaunu, bet garā bagāti apdāvinātu cilvēku. Uz Vidzemi atnā-

cis, Glūķis tūliņ eerauga latveešu bēdigo stāvokli. ~Pirmais trūkums,"

tā viņš pats stāsta, „kuru es šinī zemē atnākdams, lai gan ar jaunekļa
acim eeraudziju, bija tas, ka latveešu baznicai nebija savas bībeles

un ka tamdēļ ar Deeva vārdeem latveešu valodā izskatijās gauži bēdi-

gi (gar jāmmerlich). Lai apdomā, ja Deeva baznicai Vācijā vaj Zvee-

drijā savā valodā bibeles nebūtu, nedz nebūtu bijis, kur gan nabaga
dvēseles atrastu patvērumu ? Izstum sauli no pasaules un tev cits ne-

kas ne-atliks, kā beeza tumsibā un akls bezdibens. Tamdēļ saka ceen.

Mauricius pareizi: ari man gribot, Vitenbergas universitāte bojā ne-

ees, jo ta mums devuse dvēseļu gaismu un dzīvibas grāmatu.11) Tas

mani skubināja latveešu valodu —
kā Deevam biju solijees —

it kreet-

ni pārmeklētun tajā mēģinatees." Tā tad, lai varētu gādāt gaismu lat-

veešu beezajā gara tumsibā, spētu tulkot viņeem svētos rakstus, viņš

vispirms ar leelu uzcītību sāka nogremdetees latveešu valodā. Tas pee

toreizejeem mazeem, nepilnigeem līdzekļeem nenācās vis veegli. Tā

gaduspeecus-sešus, laikam par mājskolotāju būdams, latveešu valodu

jo pamatigi peesavinajees, tas tomēr pee bibeles tulkošanas vēl klāt

neķērās. Lai šo savu milzu darbu, svētos rakstus no ebreešu un greeķu

valodām spētu teicami tērpt latveešu valodā, viņš, gribēdams vēl ee-

preekš papildinatees ebreešu un greeķu valodā, nu devās uz Hambur-

gu pee slavenā austrumu valodu pratēja, profesora Sebastiana Edzardi.

Par Glūķa leelām valodas spējām jau leecina starp citu kāds viņa rak-

stos atrodams dzejojums, kas pilda veselu folio-loksni zem titula:

~Ara et honoris et amoris" slavoņu, ebreešu, greeķu, latiņu un vācu

valodā un ir veltits kādam draugamGottfridam Mathesium uz ta ma-

ģistra promociju 1680. g. Taī pašā gadā Glūķis pārnāca no Hambur-

gas atpakaļ un tika drīz eevests par garnizona mācitaju Daugavgrīvā.

') Sal. K. Kundziņa „Ernsta Gliiķa nopelnus eekš ..Sēta, daba, pasaule"

ceturtā grāmatā. —r■'-

-2> t. i. Zveedrijas ķēniņam Kārlim XI.

3 ) Zīmējās uz M. Lutera bibeles tulkojumu vācu valodņ.
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še viņš tad pārtulkoja latviski Fišera vācu jautājumu katķismu, kuru

šis bija sarakstijis zem nosaukuma,,SchriftgemāsseErklārung des klei-

nenCatechismi D-ris Mārtiņi Lutheri etc." un peesūtijis Vitenbergas fa-

kultātei approbacijas dēļ. šo savu tulkojumu Glūķis lika preekšā ģene-

ralsuperintendentam, pee tam izsacidams savu nodomu, visu bibeli

tulkot ~no ebreešu un greeķu avoteem" latveešu valodā. Ģeneralsupe-

rintendents Fišers reizā ar Glūķi uz Vidzemi atnācis, šī draugs un pa-

doma devējs, bija 1681. g. pee ķēniņa Kārļa XI. būdams dabūjis pa-

vēli, atļauju un ari palīdzibas apsolijumu bibeles tulkojumeem latvee-

šu un igauņu valodā. Tādā veidā bija nu darbs di-ošaki eesākams un

veeglaki galā vedams. Astoņos gados ar veenuveenigu palīgu pee no-

rakstīšanas, studentu Vitenu 1 ),, Glūķis pabeidza leelo darbu. Pee tam

viņš bija izrādijis apbrīnojamu darba spēju, tā ka tam blakus leela-

jam, daudz laika aizņēmējam bibeles tulkošanas darbam bija kā mā-

citajamplaši amata peenākumi, kurus tas izpildja ar sevišķu uzeītibu.

Jo viņš nebija palicis Daugavgrīvas mazajā garnizonmācitaja veetā,

bet bija kopš 1683. g. aizaicināts par mācitaju uz Alūksni un Zeltiņmui-

žu, visleelako latveešu draudzi Vidzemē, pee kuras tolaik kā filiāle

peedereja ari Opekalne. Tur viņš it sevišķi dibināja ari latveešu pa-

gasteem skolas. Viņš eerīkoja, kā pats saka, zem skumigām ķezām

(„unter kūmmerlichen Verdriesslichkeiten"), tur drīzumā trīs latvee-

šu skolas, kuras tak tik laimigi sekmējās, ka tas jau 1684. un 1685.

g. dažus audzēkņus varēja par skolmeistareem citeem mācitajeem sūtit

un īsā laikā gandrīz visu Kokneses draudzi, veenu no visleelakajām,
kurai viņš peedereja, bij apgādājis ar skolmeistareem. 1686. g. viņš
izdeva iz Mancelius Vadoņa izņemtas garigas dzeesmās ar pašsaceretu

lūgšanu peelikumu preekš Vidzemes latveešu baznicas un māju nepee-

ceešamibām.

Savu leelo tulkojuma darbu beidzis, Glūķs pats raksta: ~Līdzš-

inējā ne-eekoptā valoda bija deen no deenas jo vairāk pārmeklējama

un astoņu gadu laikā, deenām naktim strādājot —
citus amata darbus

nost atskaitot — veenam pašam norakstītajam tik palīdzot, iznāca sv.

bibele klajā tādā skaidribā, ka izvēleteem Kurzemes un Vidzemes te-

ologeem un pārbauditajeem nevajadzēja ne 15 nedēļu, šo darbu vār-

du pa vārdam cauri lasot."

Jaunā deriba, kura jau četros gados tapa gatava, iznāca 1685.

g. zem šāda virsraksta :

~Tas Jauns Testaments Mūsu Kunga Jēzus Kristus, Jeb

Ueeva Svētajs Vārds, Kas Pēc ta Kunga Jēzus Kristus Peedzim-

šanas no teem Svēteem Preecas-Mācitajeem un Apustuļeem uz-

') Kristjānis Bartolomeus Vitens vēlāk bija par mācitaju Leelvārdē (1690. g.)

un Bauskā (1910. g.).
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rakstits Cum Gratia et Privilegio S. R. M. Sueciae. 1 ) Riga, Ge-

druckt durch Joh. G. Vilcken, Konigl. Buchdr. Im Jahre

MDCLXXXV."

Jaunajai testamentei ir no paša Gliiķa latveešu valodā īss

preekšvārds, kurā viņš tikai uz divi lapas pusēm īsi, veenkārši un skai-

dri min Jaunās deribas saturu. Tajā atronotees pirmevanģelija (prot-

evangelium, 1. Moz. 3, 15) peepildijums; četri evaņģēliji sneedzot

ziņas par Pestītajā parādišanos meesā, apustuļu darbi stāstot par dvē-

seles glābiņa izplatišanos caur apustuļu sludinumeem un citos rakstos

esot apustuļu brīdini un pamācibas viņu draudzēm.

Pēc otreem četreem gadeembija visa bibele gatava. Beezā sēju-
mā uz kādām 2487 lapu pusēm iznāca pirmā pilnigā latveešu bibele

1689. g. Tās virsraksts skan ša:

Ta Swehta Grahmata

Jeb

Deewa Swehtais Wahrds

Kas

Preeksch un pehz ta Kunga Jesus

Kristus svvehtas Peedsimschanas no teem swehteem Deevva

Zilvvekeem, Pravveescheem, Ewanģelisteem jeb Preezas Mah-

zitajeem un Apustuļeem uzrak-

stihts, Tahm latveeschahm Deevva Draudsibahm

par labbu istaisita.

Soli Deo Gloria.

Riga, Gedruckt bey Johann Georg Wilcken, Konigl. Buchdrucker

MDCLXXXIX. (1689.).

Bez tam vēl Vecajā deribā atrodās divi sevišķi virsraksti, kā: ~Tee

Pravveeschi, vvissi Latvviski", un „Apocrypha: Tee ir Grahmatas, Kas

teem svvehteem Deevva Raksteem lihdsi ne turramas, un tomehr derri-

gas un labbi lassamas irraid".

Bibelē ir vācu valodā noFišera eeveetots zveedru ķēniņam Kārlim

XI. veltijums, kurš pee tam stājās, preekšvārda veetā. Tas ir pama-

tigi un ta laika mācitu uzrunu stilā sacerēts. Vispirms top no svēteem

raksteem peerādits, ka tas ir Deeva prāts un zīlējums, ka pagani Deeva

vārdu teem saprotamās valodās lasīs un jūdeem,kuri Deeva vārdu at-

metuši, būs japeedzīvo, ka tas šinīs preekš viņeem aplamās mēlēs skan.

Tā nu viņš pateicās Deevam, ka laiks reiz atnācis, kur nabaga apspee-

steem, māņos grimušeem latveešeem sv. Deeva vārds no tīrām un

skaidrām lūpām, t. i. pašu mīļā valodā, sācis atskanēt. Tad ķēniņam

par laipnu atļauju un pabalstu pateikdamees Fišers peemin, cik uzti-

cigi un uzcītigi tulkotāji strādājuši, labi zinādami,ka pirmo ledu lau-

') Tas ir: Zveedru ķēniņa majestātei žēligi atļaujot.
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žot visvairāk darba un ka pēcnācēji dažas veetas atradīs par palabo-

jamām. Tomēr uz tādeem, kas neevadami peļ, nevarēdami paši neka

labāka uzrādit, viņš negribot ne klausitees; tādus viņš turot par lī-

dzigeem teem, kas zirgu seglodami eemauktus uzmauc astes galā, un

tomēr citus smādēdami smādē, ka neprotot zirgu apseglot. — Uzkrī-

tošs šaī preekšvārdā paleek tas, ka Fišers Glūķi kā tulkotāju un visa

darba īsteno daritaju nemaz nepeemin jeb, ja viņš to būtu laikam uz

Glūķa nesavtigu lūgumu darijis, tak nekādā veidā ne-izsaka to patee-

sibu, ka viņš pats vis nav tas tulkotājs, bet atstāj gan pārprotamibu,

it kā viņš pats ar kādeem neminameem līdzstrādneekeem to darbu būtu

galā vedis. Tāpat ari baznicvēsturneeks Tečs, Glūķa vārdu nemaz ne-

peeminedams, peešķir visu leelo nopelnu Fišeram, kurš esot uzdevis

bibeli tulkot vairakeem Kurzemes un Vidzemes mācitajeem un šee tad

vairāk gadusRigā pee tam strādājuši. Tak nav domājams, ka Fišers

būtu gribējis savam draugam pārestibu darit ļaunā nolūkā; bet Tečs

laikam samainijis ar tulkotajeem bibeles caurlūkotajus, kas bija Rigā

sapulcejušees.

Kā jau dzirdējām, Glūķis bija gan pabeidzis tulkot Jauno deribu

1685. g. un visu bibeli 1689. g.; tak viņu eespeešana tad nebija vis pa-

beigta, bet tik eesākās. Kā ģeneralsuperintendents savā latveešu bi-

beles tulkojuma vēsturē stāsta 1 ), tad 1692. g. vēl tika eespeestas apo-

krifu grāmatas un kādā ķēniņa pavēlē no 30. septembra 1694. g. ģe-

neralsuperintendentamFišeram peekodinats, ka, eekams bibeli laiž

ļaudīs, Kurzemes un Vidzemes garidzneekeem,kuri pee tās strādājuši,

japarakstot apleeciba, ka viņā ne-atrodās nekas peedauzigs.

Latveešu bibeles apgādei ķēniņš Kārlis XI. devis 7500 dālderu

leelu naudas pabalstu, no ka bija tulkotajam ik gadus dabūt 200 dāl-

deru un ģeneralsuperintendentampar visa darba vadibu 300 dālderu

ik gadus. Tak Glūķis ņēmis no šīs naudas tik 1000 dālderu, Fišers

nekā; pārejee 6500 dālderi izgājuši par papīru un eespeedumu. —Uz

k ķēniņa pavēli bija pirmee eksemplāri peesūtami visām Vidzemes

baznicām, kamdēļ viņi nāca retāk ļaužu rokā. šī pirmā latv. bibele

jau bij ari tik 1500 eksemplāros eespeesta. Tā kā papirs tolaik bija

vēl reta leeta un tik par dārgu naudu svešumā dabūjams, tad viņš

bibeles eespeešanai vests no Francijas. Kuģis, kurā to veda, kritis Al-

žiras laupitaju rokās; tak šee dabūdami zināt, ka uz šī papira gribot
Deeva vārdus eespeest, palaiduši kuģi ar papiru un ļaudim vaļām.

Ja nu uzmetam acis Glūķa bibeles valodai, tad tūliņ eeraugam,

ka viņš ne veen pēc saveem centeeneem, bet ari pēc savas valodas un

pa labai daļai ari pēc savas ortogrāfijas peeder Mancelius un Fūrekera

') Reformations-Jubileumsfeier m der Rigaschen Abtheilung der russischen

Bibelgesellschaft den 19. October 1817 durch Brosse, Busch, Gravē,

Mellin, Sonntag. Riga, gedruckt bei W. F. Hācker, 1817.
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skolai. Visi līdzšinejee Gliiķa un ta valodas apspreedeji, kā rādās,

nav labi ta laika latveešu literatūru pazinuši, vismazākais teem nav ne

jausmas bijis no Mancelius un Fiirekera skolas. Tee pavisam izlaiduši

no acim Mancelius skaisto, it ģenuinā latveešu valodā tērpto prozu,

kādu atrodam viņa 1200 lapu puses beezajā sprediķu grāmatā, aizmir-

suši Fiirekera jauko garigo dzeju un šo vīru skolai peederigo rakstnee-

ku darbus, it īpaši šīs skolas pirmā peederigā, Indriķa Adolphi litera-

riskos panākumus, kurš peemēram kā veens no pirmajeem latveešu

daiļo literatūru spējis apbalvot ar pirmo valodas ziņā jo pareizu ori-

ģinālu laicigas dzejas ražojumu. Visu nule teikto eevērodami un jau

pazīdami Gliiķa leelās valodas spējas, kā ari ta nopeetnibu un pama-

tibu šaī ziņā, nākam pee atziņas, ka zem tādeem apstākļeem Gliiķis

sava tulkojuma teicamā veikšanā nebūt nevarēja saveem preekšgāje-

jeem palikt pakaļ. Tā tad nav neko brīnitees, bet ir it dabigi,ka Glūk's,

jo nopeetni un pamatigi sagatavojees, zem laimigeem apstākļeem pa-

sneedza latveešu tautai jo teicamu darbu. Nu tad zinām, kā jāsaprot

tādi apspreedumi, kā pee Teča ta baznicas stāstos, kā: ~Tīri jābrīnās,
ka tolaik, kur latveešu valoda nemaz nebija tik daudz izkopta, kā ta-

gad, un kur tulkotajeem bija pee rokas mazāk valodas līdzekļu, nekā

mums, dažas veetas tik brangi izdevušās, ka gandrīz nekas nebija pār-

labojams"1). To pašu atzīst ari jaunākajā laikā.

Tā mācitajs Vierhuffs savā rakstā ~Der Sprachforscher als Kri-

tiker der Bibelūbersetzung"2 ), nostatidams Fišeru un Glūķi ~mūsu

provinču vēsturē" vecajam Stenderam blakām, spreež par latveešu bi-

beles tulkotāju šā: ~Ernsts Glūķis, vīrs, kam latveešu valoda svešneece

būdama, bija pirms ja-eemācas bez gramatikas, bez leksikona, tikai

ar ne-izglītotu vērgu tautas cilti sa-ejotees,—

viņš ved galā latveešu bibeles tulkojumu, ar veena drauga palīdzibu,

kuram bija pārvaramas tādas pat grūtibas; viņa tulkojums ir tāds, kas

bibeles ebreešu garāpilnigi ee-eedams un īpatnigāmebrejiskām domām

tādus pat latviskus teikumus atrazdams, — gaiši leecina, ka tulkoja-

mais darbs ticis skaidri saprasts; viņš daudz, daudz veetās sv. rakstu

domas uzminēdams (uzķerdams), atrod preekš tām latviskus vārdus,

pat labāki nekā Luters vācu bibeles tulkojumā; ja, pateesi, viņš padara

latveešu valodu daudzkārt bagātāku, paceļ to, tā sakot, pāri par dzimt-

būšanu."

Te nu kādi peemēri no Mancelius un Glūķa valodas, kas rāda, ka

pēdējā neko daudz ne-atšķiras no pirmējās, bet pilnigi peeder Man-

celius un Fūrekera skolai. Ņemsim vispirms Cakarias slavas dzeesmu

pee evaņģēlista Luk. 1., 68., 69. un 70. p.

Proti, pee otrā izdevuma 1739. g. — *) Sk. Magazin der Lett. Litter. Ge-

sellschaft XII. 2.
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I. Mancelius sprediķu grāmatā 1654. gadā.

Slavvāhz gir tasz Kungs (tasz Deevvs Jsrael) aisto tass gir peemek-

lejis) und pestijis savvus Ļaudis,
Und gir mums pazehlis vveenu Raggu tahsz Pestischanas (eekschan

to Nammu savvu Kallpa Dawid.

Ka tass pirrmajohsz laikosz runnajis gir) zaur to Mutt sawo

swāhto Provveeto.

II. Gluķa Jaunajā deribā 1685. gadā.

Slawehts irr tas Kungs (Jsraeļa Deews), jo tas ir peemeklejis un

pestijis sawus Ļaudis.
Mums pazeldams vveenu Raggu tahs Pestischanas( sawa Kalpa

Dahvvida Nammā,

Kā tas pirmos laikos runnajis zaur to Mutti sawo swehtu Pra-

vveeschu.

55. psalma 5. un 6. p. 1654. g. tulkota tā:

5. Manna Sirrds kluxt mannacsz Meessahzs un tahsz Nahvves

Bijaschana gir uz mann krittussi,
6. Bijaschana unTriessaschana gir manu uznahkussi un Iszbailes

gir uz mann krittuschas.

Glūķis pārcēlis šā:

5. Manna Sirds mohzijahs eeksch mannis un Nahvves Jsbailes irr

uz mann krittuschas.

6. Bijaschana un Drebbeschana irr man uzgahjuse un Jstruhzi-

naschana irr man usbrukkusi.

Jz Zālamana sakameem vārdeem,

kurus Mancelius tulkojis, bet citi no jauna
rakstos apgādājuši 1685. g., rau veenspeemērs:

Manns Bāhrns, klaussi tawa Tāhvva Mahzibu, und nhe attkahp

no tawas Mahtes Bauszlu. Aisto kasz gir vveens krahsznis pusschkainis
tavvai Ghallvvai, und Kehdesz tawam Kacklam.

Gluķa bibelē 1689. g. šī veeta

skan šā:

Klausajs mans Behrns tavva Tehvva Pamahzischanu, un ne pamett

tavvas Mahtes Bauslību. Jo tee irr vveens peeņemmigs Krahschņums
tavvai Galvvai un dahrgsApkakls tavvam Kaklam.

Ja nu ari latveešu valodas un ortogrāfijas ziņā Glūķis neko daudz

netop pāri par Mancelius un Fūrekera skolu, tad tomēr viņa ne-ap-

strīdamais leelais nopelns ir tas, ka viņš pirmais latveešeem pasneedzis
visus svētos rakstus, kas līdz tam viņeem bija tikai mazos gabalos, da-

žās grāmatās. Gan Glūķa bibeJei ar laiku bija nepeeceešami daži
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pārlabojumi, tik pat pareizrakstibas ortogrāfijas un gramatikas, kā ari

teksta ziņā, tomēr viņa ir tik pilniga, ka pee otra labāka tulkojuma, kā

tas dažā citā valodā bijis pēc pirmā ja-izdara, še nav bijis jastājās.

Alūksnes mācitaja muižas preekšā stāv divi ozoli. Tos saucot par

Veco un Jauno deribu. Gliiķ's esot tos eestādijis, kad pabeidzis savu

bibeles tulkojumu. Viņi gan ir veenigee, kas zeemeļa karu

juši. Toreizejee jaunee koki ir tagad milzeņi ar veseleem stāveem

un kupleem žubureem, jebšu viņeem bijušas dažas vētras izturamas.

Tā ari Gliiķa darbs pārceezdams laiku vētras, izaudzis par tādu koku,

kas savus zarus tālu izplētis un tagad pat top meklēts no svešām kon-

fesijām.

Kā garigos rakstos Gliiķa bibeles valodai bijis leels eespaids līdz

šai deenai, tā ari laicigajā rakstneecibā, ta bijuse pēc dzeesmu grāma-

tas pa visleelakai daļai veenigā valdneece līdz tautisku centeenu sā-

kumam. No ta laika viņai tad jācīnās un jasacenšās ar pašu latveešu

atvasinateem, vaj iz tautas gara mantām smelteem vārdeem. šaī cīņā

bibeles valodai, zināms, jāatkāpjas tiktāl, ciktāl ta ir preti latveešu va-

lodas garam, bet viņas pamati paleek un paliks nekustināmi tikmēr,

cik tee likti no tīra latveešu peederuma. Ja Glūķis būtu ilgāki dzīvojis,

nebūtu caur vēsturiskeem notikumeem izrauts no latveešu dzīves, tad

viņš pats būtu pirmais bibeli otru reiz eespeežot pārlabojis un ar jau-

nākā laika valodas līdzekļeem apbruņojees, viņš būtu pee pārlabošanas

vēl tālāk gājis, ne kā mūsu bibeles izslavetee emendatori. Te tik pee-

minams, ka Glūķis savā bibelē jau daudzkārt izleetojis latiņu burtus,

saprotami izskaidrodams dažus grūtākus pantiņus, vaj ari peezīmedams

līdzigas rakstu vēetas. «

Veens no Glūķa valodas un bibeles svara, kāds tas bijis preekš lat-

veešeem, veens no teem entuziasmeteem apspreedejeemir bijis ari Pa-

vasaru Jānis (J. Veismanis), kurš vēl students būdams savā „Latveešu
rakstneecibas vēsturē par Glūķa nopelneem jo silti atsaucās. Atteek-

damees uz šī ozolu stādīšanu, viņš saka: ~Kā Glūķis savā vaļā augošo
meža koku pārstādijis dārza zemē un padarijis viņu par kopjamu un

saudzējamu māju koku, tāpat viņš brīvi iz tautas mutes plūstošo latv.

valodu pacēlis par attīstāmu un izglītojamu rakstu valodu . .." Tā nu

ta ieeta pilnigi nav. Kā katrs salīdzinums klibo, tā ari šis. Ja ari

negribam eevērot pirmos vājos pasākumus, kas vairāk kā pusotra simta

gadu eet Glūķim pa preekšu, tad tomēr, ja vēsturisku pateesibu turam

augstu, nedrīkstam noklusēt Mancelius un Fūrekera darbus un šo aug-

stu teicamo vīru skolas panākumus, kurai ari Glūķ's peeder un nav vis

latv. valodas ziņā par to pāri tapis, kā to jau agrāk peeminejām un ari

redzējām. Tad Pavasaru Jānis turpina sākumā it jauki: ~Un kā šis

ozols veenumēr peeņēmees spēkā un kuplumā, pee kam daži zariņi no-
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kaltuši un nokrituši, atstādami savu veetu citeem specigakeem, tāpat
ari latveešu rakstu valoda kļuvuse jo deenas jaukākā Un pilnigaka un

vēlākos laikos peeņēmuse jaunus, dzīvibas spējas pilnus vārdus senāko

kropļu veetā; bet abos, tikpat ozolā, kā latv. rakstu valodā, leelais dzī-

vibas un attīstības spēks meklējams jau tanīs sākumos, kurus cēlis

Ernsts Gliiks." Te atkal pēdējais teikums eerobežojams. Latv. rakstu

valodas leelais dzīvibas un attīstibas spēks nav vis veen ~meklējams jau
tanīs sākumos, kurus cēlis Ernsts Gliiks", bet to jau varam ari saredzēt

visā pusotra gadsimteņa vecajā latv. rakstneecibā, kura eet Gluķim pa

preekšu. —

„Tačuvaloda veen,"viņšturpina, "gan nebūtu spējuse bibelei sagādāt
tādu stāvokli latveešu literatūrā, ja viņā nebūtu eetērpts tas augstākais
un ceenigakais saturs, kādu veen varam rakstos atrast."

—
To varam

gan pilnigi sacit par Jauno deribu; bet par Veco deribu, kurā starp

daudz jauka un cēla atrod jo daudz nejauka un nelāga, nebūt nevaram

to pašu teikt —ta nevar būt viscaur mums preekšzīmiga. Tāpat tas

teikums: ~Kā savas valodas dēļ viņa (bibele) kļuvuse par visas latveešu

rakstneecibas pamatu, tā caur savu augsto saturu par stūra akmeni lat-

veešu garigai kultūrai vispār" tik preekš Jaunās testamentes pilnigi

peeņemams, bet preekš Vecās veenigi ar leeleem eerobežojumeem.Bez

tam no paša sākuma bibele izplatijusēs pašā tautā visai maz, gan mazā

eksemplāru skaita dēļ, gan ari aiz retās lasišanas mākslas. Tā palika

gandrīz veenigi mācitaju rokā, kuri pēc tās nu sacerēja savus spredi-

ķus. Tik jaunākālaikā ta leeta drusku grozijās. ~Sevišķi no ta laika,"

saka Pavasaru Jānis, „kur sāka latveešeem skolas celt, bibeles mācibas,

atskanēdamas ir baznicā, ir skolā, ir mājā, laidušas jo dziļas saknes

latveešu tautas sirdī, izaudzinājušas latveešus par deevbijigu un tiku-

migu tautu
.

.." To ari nevar tā sacit; jo ir vispār zināms, ka no laika

gala līdz šai deenai nav vis bibele, bet dzeesmu grāmata ta visizpla-
tītākā pee latveešeem." Kamēr tik pee reta kāda atrod bibeli, tamēr

gandrīz ik katram ir sava dzeesmu grāmata. Drīzāk varētu no šīs

nekā no viņas sacit, ka ta ~kļuvuse par visas latveešu rakstneecibas

pamatu" un~par stūra akmeni latveešu garigai kultūrai vispār." Ja jau
vecais Stenders caur savām laicigām ziņģēm glītojis latveešu sirdis, tad

jau no Fureķera sākot mūsu garigā dzeesma to darijuse nesalīdzināmi

vairāk, jo dziļas saknes laizdama latveešu tautas sirdī, audzinādama

latveešus par deevbijigu un tikumigu tautu, par kādu viņa ari jau no

seneem laikeem peerādijusēs savās sentēvu dzeesmās un ari citās gara

mantās. Nekur nav latveetis tādā mērā meeru bēdās un spēku grūtajā

mūžā smēlees, kā garīgās dzeesmās un dainās.

Ja Vierhuffs saka, ka Gluķim latviski mācotees bijis ja-apeetās
tikai ar ne-izglītotu vērgu tautas cilti," tad viņš neka nezin, ka šij tautai
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bijuse deezgan augsta kultūra, skaista dzeja, apbrīnojami šķīsta mo-

rāle, kas stāv augstāki par Vecās testamentes tiklibas mācibu — acs

pret aci, zobs pret zobu —un ir līdziga kristigai morālei. To viņš būtu

varējis mācitees no sava amata brāļa, mācitaja Būttnera, ja bij aizmir-

sis Kristus augsto preekšzīmi, kurš vismīļaki sagājās ar zemeem, nici-

nateem ļaudīm, ar zveineeciņeem un muitineekeem. Ja Glūķ's būtu

bijis tāds vīrs, tāds mācitajs, kāds Vierhuffs, tad jau viņš nebūtu spējis

veikt bibeles tulkojumu, panākt gara spēka leelo uzvaru, gara brīvi-

bas pasludinumu, meesas vērdzibas laikos." —

Par skolām rūpedamees, Glūķis ceļoja kopām ar savu drau-

gu Fišeru 1684. g. uz Stokholmu pee ķēniņa. Te viņam izdevās ar Fi-

šera peepalīdzibu dabūt atļauju: 1) celt augstākas latiņu skolas prā-

vestu apriņķos sevišķi Vidzemes vāceešeem un 2) gādāt ari par sko-

lām un grāmatām kreevu eedzīvotajeem Vidzemē. Tās latiņu skolas

bija muižneekeem jāceļ un ja-uztura; ari kreevu pavalstneekeem gā-

dāt par skolām, ķēniņš paklausija aiz politikas, pavēlēdams ģenerāl-

gubernatoram un ģeneralsuperintendentam,Fišeram, visu izvest pēc

Glūķa plāna. Aiz saveem plašeem darbeem Glūķ's sanāca ķildā ar

Tērpatas teoloģijas fakultāti, kas bija tad ari Vidzemes konsistorija.

Bija pavēlēts, ka viseem privatskolotajeem uz laukeem japeenes leeci-

bas par savu kārtu, ticibu unmācibu un ja-iztura eksāmens. Tādai rī-

cibai ārzemneeki negribēja padotees, bet labāk aizeet. Tad Glūķ's

rakstija konsistorijai, ka ar tādu likumu pavēli ta aizdzīšot kreetnus

spēkus un barbarisms valstī vairošotees. Konsistorija sadusmota caur

tādu sīvu rakstu, apsūdzēja Glūķi pee ģenerālgubernatorapar preti-

neeku, kurš nicinot ķēniņa akadēmiju un stāvot par dumpineekeemun

valsts pretineekeem. Fišers, Glūķa aizstāvis, agrākais baznicas teesas

preekšsēdetajs, bij jau atgreezees savā tēvijā. Glūķim nu veenam pa-

šam nebija veegli karot; tak divi rakstus savai aizstāvēšanai laizdams

ģenerālgubernatoramDalberģim, tas apklusināja savus pretineekus.

Ari citu rūpestu šim centigajam, darbigajam vīram netrūka. Bez

jau minētām trim latveešu skolām, tas uzturēja savā muižā vēl veenu

vācu un veenukreevu skolu un bez tam vēl citur gādādams par kādām

septiņām kreevu skolām. Tas viņam nu nenācās veegli tamdēļ, ka ta

draugam Fišeram Vidzemi atstājot ģenerālgubernators nolemto valdi-

bas pabalstu sāka atraut. Tak par spīti visām grūtibām, viņš savos

darbos nebūt nepagura. Pabeidzis Jaunās derības tulkojumu, viņš iz-

deva 1686. g. pārlabotu latveešu lūgšanas- un rokas-grāmatu, tad iz-

nāca pilnā bibele unLutera leelais katķisms, pārlabots pēc pārtulkotās

bibeles, pēdigi dažas garigas dzeesmās un 1699. un 1700. g. ~Svētā

Behrnu Mahziba."
—
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Kā apustuļi dažādām tautām un draudzēm nesa un gādāja Deeva

vārdu, tāpat ari Glūķis. Pārtulkojis latveešeem bibeli, tas ķērās ari

pee bibeles tulkošanas kreevu valodā, strādādams pee tam savā māci-

taja muižā kopā ar kādu kreevu preesteri. Drīz bija pārtulkotas pee-

cas Mozus grāmatas un psalmi. Tika ari kreevu skolas grāmatas ap-

gādātas. No Vācijas un Kreevijas draugi sūtija uzcītigajam „vīna

kalna strādneekeem" naudu un citus padomus. Sevišķi peeminami Ma-

skavā Petera I. sūtnis, Golovins, ar ko Glūķis bij eedraudzejees; Ber-

linē pazīstamais Jēkabs Speners, ar kuru Glūķis sarakstījās.
Nu tuvojās jauns gadsimtenis. Nāca kara breesmas, kas ķēra

ari latveešu zemes daļu. „Zeemeļu karam" eesākotees Glūķis bija sa-

vam ķēniņam uzticigs pavalstneeks, paziņodams 1700. un 1701. g. gu-

bernijas valdībai, ka eenaidneeks izpostot zemi untēvzemes mīļotajeem

tas esot ar sāpēm jāredz. Tad augustā 1702. g. kreevi aplenca Alūksni.

To virsvadonis, šeremetjevs, bija ģenerālim Baueram devis pavēli ee-

dzīvotajeem nepadodotees,Alūksnes pili nodedzināt unvisu meestu no-

postīt. Pārdrošais, dūšigais zveedru majors ar 450 vīreem noņēmās
drīzāk ar visu pili ļautees uzspert gaisā,nekā padotees;bet Glūķim,kurš

ar savu ģimeniuzturējās pilī, majors deva padomu, ar viseem pilsātiņas

eedzīvotajeem, starp kureem atradās kāds simts kreevu, Baueram pa-

dotees. Ari Glūķis būdams pārleecinats, ka nepadodotees neka nepa-

nāktu, bet būtu tīri par velti daudz dzīvibām jabeidzās, skubināja savus

draudzes bērnus, glābt savu dzīvibu; tad savejeem un visam pulkam

stājees preekšā, lika atvērt pils vārtus. Slavu bibeli rokā gāja Glūķis

drošeem soļeem viseem pa preekšu taisni pee kreevu ģenerāļa,šimbibeli

pasneegdams, izlūdzas savejeem un sev žēlastibu. Ģenerālis Bauers iz-

brīnijās, dzirdēdams Glūķi tik brangi pa kreeviski runājam un aizsū-

tija to ar visu ģimenitūliņ pee feldmaršala šeremetjeva; bet Glūķa au-

dzēkni, skaisto Katrini, kura ar savu daiļo augumu visu acis vērsa uz

sevi, nodeva Menčikova leelkundzei. Pēc tam top šī
~
Alūksnes meitiņa"

par Petera Leelā laulātu draudzeni un Kreevijas valdneeci.

Gluķis Maskavā.

Nonācis Maskavā, Glūķis tika tūliņ vests Pētera Leelā preekšā,
kas jau zināja slavenā vīra vārdu un darbus. Leelais cars nu deva tam

jaunu, līdz tam Kreevijā vēl nemaz neapstrādātu darba lauku, skolu

dibināšanu un sekmēšanu. Sevišķi caur bijušo skaisto audžu meitu

tam uzsmaidija laiciga labklājība. Jau tūdaļ otrajā gadā, 1703., Glū-

ķis tapa par jaunatvērtās akadēmijas preekšneeku ar 3000 r. par gadu;

tas nu varēja atstāt savu nabadzigo dzīvokli un apmestees skaistā eelā,

lepnābajāru pilī. Kreevu muižneeku bērni gāja pee viņa skolā un pats

Pēteris sēdēja tur dažeem lomeem klausidamees. No šīs izcēlās pirmā
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kreevu ģimnāzija1; septiņu mēnešu laikā tur jau bija skolēnu skaits pee-

audzis no 60 līdz 135. šai skolā mācija filozofiju, greeķu, latiņu, fran-

ču un vācu valodu, matemātiku un daudz citus preekšmetus, kā: deijas

mākslu, franču un vācu apeešanās formas, mēģinatees jāšanā un zo-

beneem cirstees.

Gluķim bija pilna vaļa, izraudzitees skolotājus, sagādāt skolas

grāmatas. Divu gadu laikā viņš jau bija pārtulkojis daudz grāmatu:
Jauno deribu, Lutera katķismu; latiņu rakstneekus, kā: Cezaru. Kor-

nēliju Nepotu, Kurciju; sarakstija dažas latiniskas grāmatas par

zvaigznēm, kuģneecibu un kara leetām v. c. ; izdeva pirmo Maskavas

nedēļas avizi un slavenu vīru dzīves aprakstus. Ka viņš daudz valodas

pratis, to jau dzirdējām un to rāda ari viņa dažādu rakstu krājums

latiņu, greeķu, ebreju, slavu un vācu valodās ar nosaukumu ~Ara ho :

noris et laboris" (goda un darba altāris).1 ). Gordons savā grāmatā par

Pēteri I. saka, ka ~Pēteris Leelajs ļoti preecajees par Gliiķa grāma-

tām ; viņam tās visas esot bijušas ta istabā uz plaukta koši ādā eesee-

tas."

Pasneedzu še intresanto runu, kuru Glūķis tura, augstskolu atve-

rot, kreevu jaunatnei. Ta skan: „Eseet sveicināti, jūs, no kureem gai-

dāmi visi nākamee augļi!... Gudribas vārti tagad at-

vērušees; ar šeem Cicerona līdzibās vārdeem, ar kureem šis savam

dēlam jauki apraksta skolas preekus, es nāku pee jums . . . Jūs glabā-

jatsavās krūtīs tos eemeslus, kuru dēļ jums vajaga pazemīgi klausitees

šo uzaicinumu un paklausigi savu asprātibu leetojot, peesavinatees to,

kas rādās derigs, jo jaunā audze

Kā vaskis pārgrozās

Un daudz ļaunā pārvēršās,

nesaprasdama pirmajos gados savu pateesu nozīmi. Apdomajeet labi,

ka godiga izturēšanās nepeedzimst, bet ka ta jānopelnās. Neapstrā-
dāts lauks nenes kveešus, bet smilgas un lāčus. Mums jatīri savu

prātu, pārvarot ar gudras mācibas arklu un izsējot derigas zinibas.

Šādā kārtā pa šo ceļu eedami mēs mantosim rasmigus augļus. —
Un

šee vārti mums šodeen atvērās.

Tamdēļ speežaitees klāt pee gudribas avota un saprašanas man-

tām, kuras daudz dārgākas par zeltu; steidzatees dažādas zinibas un

zinātnes eekrātees, ja ne vairāk, tad tak paklausidami mūsu Kunga

un Ķeizara pavēlei, kurš vēlēt vēlās gudri gādādamsun rūpedamees,

atpestit savus pavalstneekus no māņu slazdeem .. .
Ja jūs nezināt, šo ceļu, kurš aizved uz šeem vārteem un pee šīm

mantām, — lūk še, mana labā roka ir gatava, nespējneekus vadit, pel-

detajeem palīdzēt un katram, kas nomaldijees, ar Deeva palīgu pa-

') Dobners min ari „Ara et honoris et amoris" (Tiklab goda kā mllestibas

•altāris).
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sneegt gaišumu, un tā pa šo ceļu staigādami jūs ta.pseet izsargāti no

kļūdām un jums nebūs ar Iksionu —kā teiksmu stāstos lasāms — Juno

deeves veetā ja-apkampj mākonis; bet rupju un leekuligu ziņu veetā

jūs sev eegūseet pateesu un taisnu gudribu ...

Cik tik jums eespējams ar savu prātu stiprinatees, cik jūs jaudājat

ar savu pūliņu sasneegt, —
tikdaudz cenšaitees savu mērķi panākt, ka

jūs ļaužu labumu izplatidami nekalpotu pašu vajadzibām un lai no

jums ne-izpaustos tāda slava, ka jūs paši nokavējuši savu laimi." 1 ).

Mēs redzam, ka ari Maskavā Gluķim bij uzticēts leels un svarigs

darbs ar tik pat leelu, ne-aprobežotu varu un vaļu. Cik daudz leela

un teicama viņš varēja un vēl būtu spējis še pastrādāt, ja viņam ne-

būtu bijis lemts tikai īss mūžs. Jau pēc divi gadeem deemžēl sabruka

viņa spēki un pa daudz pa agru, tikai kādus 50 jeb 53 gadusvecs tapis,

pašos vislabākos vīra gados, viņš šķīrās no šīs pasaules 5. maijā 1705. g.

Par viņu sēroja visi. Peters Leelajs žēlojas, ka ar Glūķi pazaudē-

jis „tautas apgaismotāju"; leelee valstsvīri, draugu pulks Vidzemē,

Vācijā un Kreevijā, akadēmijas audzēkņi, visa zemā kārta, apraudāja

goda vīru, mīļu draugu, rūpigu gādātāju, leelu, kreetnu, pateesu mā-

citaju. Bet latveešu tauta, vērgu jūgāsmakdama, tolaik gan nemaz ne-

zināja, ka savas acis bij aizdarijis veens no kreetnajeem, cēleem vī-

reem, kam viņas sūrais liktenis bija dziļi ķērees pee sirds.

Pee Marijas birzes vācu kapsētā, Maskavā, tika Ernests Glūķis ap-

glabātsno sava leelā drauga, bajāra Golovina, par paša ķeizara naudu

ar leelisku godu un spožumu. Leels pulks ļaužu, augsti, zemi, bagāti,

nabagi, ari katoļu mācitaji pavadija nelaiķi uz pēdējo dusu. Fabricius,

kāds Karalauču mācitajs, būdams toreiz Maskavā, turēja pee kapa
slavas pilnu runu. — Marijas birzes kapi kļuva vēlāk pavisam nolaisti

tā, ka pazīstamais kreevu vēsturneeks Karamzins 1812. g. tur ilgu laiku

meklēja Glūķa kapu un tad to atradis pavisam zālēm apaugušu. Viņš
tad pats savām rokām izravējis nezāles — nātres un dadžus un tad

lasijis kapa akmeņa virsrakstu vācu valodā, kas pa latviski skan:

Še dus

augsti ceenits teologs, nelaiķis
Ernestus Glūck, prāvests un mācitajs

Alūksnē Vidzemē, ar

prātu un drošu sirdi apdāvināts laimē

un nelaimē,un laimigi no

Deeva sen Kreevu zemei

Izraudzits Viss tas parādās
Valodu prašanā, bibeles

tulkojumos un labāku laiku ceribā,

') Sk CHei'Hpem., Cjicmapb pyccKnx-b cßtTCKn.xb iiHcaTC.iefi 1 paa. 281.
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Un pēdigi Anno 1702, kad viņš

ar saveem peederigeem eenaidneeku rokās krita,
Kur tas uz augstu pavēli

Kreeveem ģimnāziju cēla

Un pee tāda darba būdams

Meerā aizgāja. Viņš bija dzimis

Anno 1655 (?) Vetinē Zakšos,

Un mira Maskavā Anno 1705., 5. maijā.

Viņa peemiņa ir svētiba.

Webrs savā rakstā „Verāndertes Russland" 11. 24. sauc prāvestu

Glūķi par kreetnu un vēsturē mūžigi peeminamu vīru; ne tik veen, kā

„nomen" (vārds) un ~omen" (nozīme) pee viņa atgadijušeesl ), bet ari

tamdēļ, ka tas ar Mārtiņu Luteru veenā mēneša deenā (10. novembrī)

dzimis, ar Deeva vārda mācibām čakli nopūlejees un atnesis Kreevu

zemei labumu un svētību." K. Kundziņš saka: ~Glūķis bij retais no

retajeem, garā bagāti apdāvināts, ar milzigeem darba spēkeem izrīkots,
ar laipnu dabu aplaimots, viņš ceļu pašķīra gadu simteņeem; viņam —

kā mēdz sacit— visur vedās un šķirās, secās un veicās." Es jau teicu,
ka Glūķis bij īstsKristus māceklis, līdzigs apustuļeem, kas ne tik veen

preekš veenas tautas strādāja, bet kam rūpēja visas cilvēces laime2).

Liborius Depkins (Liborius Dcipkin) dzimis 1652. gadā;

bija Rigas Jāņa baznicas mācitajs un baznicas teesas peesēdetajs; tas

peedereja ari pee kommisijas, kurai nācās cauri skatit pirmo latveešu

bibeles tulkojumu un nomira 1708. g. — Depkins pārtulkoja latveešu

valodā zveedru valdibas ~Sawadus Karra-Teesas Likkumus" 1696. g.

un tolaik pazudinātā ļaundara un ķēniņa zaimotajā, Joh. Stakkela,

„Gaudu Dseesmu" 1703. g. šai vēsturiskai dzeesmai ir īstenā kancle-

jas stilā jo sīki aprakstitajs garš virsraksts, kas tā skan: ~Ta sawu

dasch-daschadu Noseegatnibu, sawadi Sawas ne-apdomatas Ķēniņa

Saimoschanas dehļ, usmekleta un pasuddinata Jahņa Stakkela, Kad

tam zaur Augstu Ķehniņa Teesu tappe nospreests, dsihvvam no appak-

schan ar Skritteli dausitam,Galvu nozirstam, un us Stabbu nagglotam,

pehz tschettrās Daiļās dallitam tapt,Gauda-Dseesma, Eeksch ka viņsch,

Nahwes-Gallā, zeetumā, buhdams, papreeksch sawus Grehkus atsinis,

noschehlojis, Deewam noluhdsis, un wisseem Drohschneekeem Weenu

Beedinaschanas-Leezibu atstahjis pee viņņa Nelaimes noluhkotees

Kahda taisna un breesmiga Sohdiba Wisseem Pat-galwigeem, ne-

ustizzameem Ķehniņa-Pawalstneekeem un zitteem Noseeguscheem

Ļaunu-darritajeempeenahkahs, Labbakas Sargaschanas dehļ Latwiskā

*) Nomen est omen ir latiņu sakāms vārds, tik daudz kā mūsu „Kāds vārds,

tāds virs". Gliiķa krustāms vārds „Em6t" un pavārds ~Glūck", nozīmē „nopcet-

ņibu" un ~laimi".
2 ) Sk. ari Sonntaga „Probst Gliieks Verdienste" Mērķēja ~Zeitung fūr Lite-

ratur und Kunst" 1811.
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VVallodā pahrzelta. (Rigā) Anno 170o."
—

Tad vēl nebija leelā kri-

tiķa Lesinga, vēl nebija atskanejuse ta māciba, ka virsrakstam nav

jābūt kukiņas cedelei. Šo ~Gaudu dzeesmu" ar raksturisko tituli ee-

speeda ari vēlāk Kurzemē 1796. g. ar eesākumu „.īo tahda Alga

Grehkeem nahk". Depkins sarakstijis un gribējis ari laist klajā leelaku

vārdnicu. Vēledamees publiku darit uzmanigu uz savu leelo darbu,

viņš eepreekš izdeva divi loksnes beezu „Sākumu sen gaiditai latveešu

vārdnicai"(Vortrab zu einem lāngst-gewūnschtenlettischen Worter-Bu-

che mehrentheils aller derer W6rter,so m der Lettischen Bibel,und allen

andern m der Lettischen Sprache ausgefertigten Būchern befindlich

sind, 1704.). Tak vaj nu publika šo darbu tā nesaņēma, kā autors vē-

lējās, vaj kādi citi šķēršļi eestājās, — Depkina vārdnica tālāk ne-iz-

nāca, jebšu ta esot rokrakstā bijuse pilnigi pabeigta, aptverdama se-

šus prāvus sējumus. Tad viņš pārstrādāja un pavairoja Dresela

~Vocabularium", latiņu valodas veetā eeņemdams zveedru (1705. g.),

tā pasneegdams vācu, zveedru, poļu un latvju vārdu grāmatiņu.

Depkinam ir ari vairāk jo spēcigu un skaistu garigu dzeesmu. Tā

vispirms skaistā, gleznainā, puķainā zeemsvētku dzeesma: ~Pee

taveem šūpļeem stāvu es, Tu avots pilns no preeka. Ak Jezu! saņem,

ko es nes', Ne tur' to par neneeka: Es domu, ko tu devis man, To

prātu, sirdi, saprašan', Saņem to labis pratis." —Te vēlāk eekorriģets

pareizā vecā instrumentāla veetā aplams lokativs ~labis prātīs".

Astotajā pantiņā dzejneeks jūsmo svētā apcerē par Jēzus ~jaukām,

mīļām rokām"
.. . ~Srieegs rādās balts, peens aridzan, Bet abi ne tik

balti gan, Kā tavas rokas rādās". Tad sekošajos peecos pantiņos

Depkins jo grazni dzeed:

"Kur ņemšu sevim vārdiņus, Jūs, skaistās acis, slavēt ? Es redzu

jūs kā spīdekļus Eepreti manim stāvēt (ģermānisms). Tas mēness

pilns gan parādās, Tās zvaigznes jauki spīgļojās, Jūs uzvareet tās

visas.

Ak skād', ka tādai zvaigznitei Būs šeitan silē dusēt, Gan nāktos

zelta čūplitei šo skaistu bērn*u klusēt. Ne seens, ne salmi patīk mums,

Veens dārgi augstais sarkanums, Tas klātos tādam Kungam.

Jūs salmi nost! nost! nost tu seens, Es grib'arprātu lasit, Tās

liljes, baltas kā veens peens, Es grib' pēc rosem prasit, kas sārkanas

kā asinis, Jūs jaukas smaršas zāles vis's, Es jūs eekš kroni pīšu.

Es bezdeligas actiņas, Es ņemšos zeemas-ceešus, Vežoklus, gai-

ļapaslavas, Zilgalvas, saules-veešus, Ir citas puķes lasišu: Ko zin ar'

tevim patiktu, Ar tādām tevi godāt.

Bet ko šis. mazais pēc to pras', Kas godu dod jeb preeku ? šaī

pasaulē viņš nolaidās, Lai es pee sirdi leeku, Ka viņš no Deeva nācis

ir, Lai man\no Deeva nekas šķir. Kas viņam to gan aizleegs."
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Otrā ir Jēzus ceešanas un miršanas dzeesma: ~Aklis! atvelc

nost to deķi, Kas preekš tavām acim kar: Gudris tevi sauks par ģeķi,
Ja tu tapt grib', ko ne var'

.. . Ak! sev atzīt, (leec to ziņā!) Ir

it gudra gudribiņa." šīs dzeesmās sestajā pantiņā ir teikums, kas pali-
cis par sakāmu vārdu: ~Ko ģeld (līdz) pāvam spalvas skatit, Kad

tam melnas kājiņas?" Visā dzeesmā izskan, ka viss ir pīšļi un pīslit's;

bet tad beigās: ~Pīš}' uz augšu māk pakāptees, Saulei preti, kad ta

spīd: Tā grib es šeit eesākt rāptees Augšup tur, kur Deeviņš mit. Jē-

zus manus pīšļus glābs, Kamēr tee no kapa kāps: Saulei es esmu pīslit's

bijis, Cēlees būšu labi mijis." Trešā ir grēku atgreešanās dzeesma:

„Ak Kungs! es grēcneeks lūdzos." Tās citas ir ari labi pazīstamas un

top pulks dzeedatas, tā peem. divi slavas- un pateicibas dzeesmās:

~Es tevi teic' ar sird' un mēl, Deevs! mans sirds jaukumiņš!" ~Grēks
ir tevim, cilvēks! kavēt Tavam Deevam nepateikt" un ta miršanas

un bēru dzeesma: ~Ceļš ir man apakš kājām, Es traucos debesīs!

Uz preeku-pilnām mājām, šeit sutu pārbaudij's . . .", kuru gandrīz
ik reiz dzeed, kad mironi ved no mājām ārā uz kapsētu. —

Zem Dep-
kina dzeesmām stāv pa laikam L. D. Un zem šeem inicialeem mēs uze-

jam vēl sekošas trīs no ~Krusta un bēdu" dzeesmām, no kurām ik

katras peevedu še pirmo pantiņu, kā: ~Kungs! kas tu visas leetas,

Jebkuras kurās veetās, Cik mazas būdamas Preekš tava vaiga stādi,
Un taisnu teesu rādi, Saņem ir manas lūgšanas." — „Man speež to

niknu ļaužu mēl', Nebēdajees! Deevs dzīvo vēl! Lai zūd to ļaužu

mīlestib', Man' nevils Deeva peeticib'!" — ~Pēc Deeva prāt' lai noteek

man, Tas pats man ceenā leekams. Viņš steidzās teem nākt palīgā,

Kas stipri tam palaižas. Nelaim' nogreež Tas žēligs Deevs, Nes

preeku mums bes mēra; Kas Deeviņam ir padevees, No ta viņ' negrib
atstāt."1 ). Un pēdigi veenu no „Kristigas Draudzibas" ar virsrakstu:

~Tās Kristitas Draudzes gariga Sarunāšana ar savu Kungu Jezu

Kristu."

Ta Draudze vaida.

1. Ta deena steigusees pagalam: Ta saule meklē guļu veet',

Tās zvaigznes savā vaktī eet, Un spīd pa visām debess-malām. Ir

acim pirmais meegs uzkrīt, Mēs dusēsim par mazu brīd'.

2. Redz! kā ta brūt' uz danci pošās, Gaid' nākot savu brūtgānu,

To saldu, jauku, mīļāku. Tee koklētāj' ar stīgām, To brūti skatit,

visi skraid', Rād' ugun', viņa viņu gaid'.

3. Ta gaid' un vaid' pēc savu preeku, Ko tu no mūžibas, ak

Deevs! Sasolidams eesolijees. Ne leec tai raudat tā pārleeku, Sirds

viņai sāp bes tevim būt, Ta grib pee tevim būt un kļūt.

') Pirmā no viņa krusta un bēdu dzeesmām bija; ~Deevs ir tač' par

Deevu man t*
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4. Kad tas to veenreiz mājās vadīs' ? Kam leec tu to atstātu eet?

Ik kurš, kas grib, var pār tās smeet, Tu esi viņu pestijs, rādijs, Kam

tu tad ne us viņas lūk, Kur viņai visi virsū brūk ?

5. Tā ir, kā balodis noskumis, kas vaid un dūc tās draudzes pēc,

No veena kokus otru lec: Tu esi viņu vis' nostūmis. Ta ir kā ogas,

kas nobirst, Savītušas uz koka mirst.

6. Kā maza laiviņ' straumēs gaužās, Starp jūras viļņu kalniņeem,
Ismētata mal-maliņeem, Tā viņā debess-malā, laužās; Tu leecees sveš,

Kad viņa gaud Un karstas asaras noraud.

7. Pamesta aita tā neskraida, Paklīduši, pa krūmeem veen, Kā

ta pēc tev, kā gana, skreen, Pēc tev ta brēc, pēc tevis vaida: Ej

meklē, dzeni to eekš kūt', Ne leec tai vilkam kumoss būt."

Tādā spēcigā, gleznainā, dzejiskā valodā vaida draudze caur 13

pantiņeem, kamēr

~Kristus atbild":

14. ~Kļaus'! kas tik ļot' pēc manis vaida! Voi Cian tu ? tu grū-

denis ! Ko tu te stāsti, dzir' es vis', Es redz, ka tev ta pasaul' baida:
Es nākdams nāku tev israut, Ar debess-preeku tev apkraut."

Kā redzams, no Depkina uzņemtas pavisam deviņas dzeesmās.

Andrejs Baumanis (Mag. theol.) dzimis 1649. g., bijis

Jāņa draudzes jaunākais mācitajs Rigā, mir. 1701. g.
— Tas apgādājis

—
izdevis otrreiz Mancelius sprediķu grāmatu un sacerējis dažas ga-

rigas dzeesmās, no kurām četras atrodamas mūsu dzeesmu grāmatā,

apzīmētas ar burteem „N. A. B.". Tās ir: vispirms veena adventes

dzeesma : „Slavets tas visu augstais Deevs" 1) ; veenaslav-un pateicibas
•izeesma „Teic Deevu, mana dvēselit," Kamēr man būs virs zemes

mīt"
...

Te otrā pantiņā sākums kļuvis par sakāmvārdu „Us
v

Kungeem

cerēt visai velt, Tee var ne veenugodā celt, Iznīkst kā citi ļaudis" .. .
Tad no krusta un bēdām ir divi dzeesmās: 1) ~Ak Deeviņ! atver au-

sis, kad es lūdzos, Tas ļoti varen sveež, pār ko es sūdzos. Ne atstāj

man', Tu zini gan, Ka no šīs nastas es ne pats isjūdzos". Labāki

skanētu: es pats ne-izjūdzos. 2) ~Cian' no sirds-dziļām mokām,

Cian, Deeva jaukumiņš, Puķīt', ko tas nes us rokām, Svētas draudzes

spožumiņš, Kleegdama sak': Ak mans Deevs! Kam tu vairs ne žē-

losees, Kad man bēdas usnāk spaidit, Kam būs nelaimei m-vi* bai-

dit?"
—

Ta sacerēta pēc Ezaija 49, 14.—17. g. — Pēdigi miršanas un

bēru dzeesma:

1. „Kungs Jēzus Krists, mans gaišumiņš, Mans saldais preekš un

palīdziņš, Es še nezinu, kur jagreež, Ir grēku nasta sirdi speež.
2. Grūts ceļš patlaban man ja-eet,, Pee tev', us īstu māju-veet",

Us jauku debess paradiz', Ko tu man dārgi nopelnijs."

1 ) Vidz. dz. grāmatā (1891 .g.) pārtaisīta „Lai slavēts ir tas stiprais L)eevs"
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Bez tam A. Baumanis sacerējis ari latv. laimes vēlējumu Piņķenee-
ku draudzei uz mācitajakāzām (~Labajs vēlēšanas Vārds").

Jānis Višmanis bijis mācitajs Bērstelē un 1672. g. Dun-

dagā; miris ap 1705. g. —
Tas tulkojis un pats sacerējis labu teesu

dzeesmu. Tā dzeesmu grāmatās atrod no viņa dzeesmu no kristigās

dzīvošanas: ~Es Deevam leeku gādāt, Un visos darbos strādāt, Kas

vaid' ar spēcibu : Tam būs eekš visām leetām, Un isdodamām veetām,

Padomu dot un palīgu."1). —It jauka ir viņa gaisa-dzeesma — „Par

lopeem, bitēm, zveju" —1. ~Tu visu leetu raditajs, Tu sargs, tas visu

dārgais, Tu esi devis deenas maiz', Tu esi pats mūs sargajs, Tu baro

zvērus, putniņus, Ne zvirbul's krīt bez tevi, Tu esi vis' uz mūsu pus'
Un mums par labu devis." — Otrais pantiņš eesākas: ~Mēs tev pavē-

lam tagadiņ, Vēl mūsu mīļus lopus; Pasargi tu tos allažiņ, Apsvēti

kūt' un stropus" ...
It raksturiski izleetota Jēzus peedzimšana kūtī

trešajā pantiņā, kurš skan: ~Pee tev, Deevs, veen mēs ķeramees, Nedz

leeku ticib' turam; Lai mēs tev meklējam, ak Deevs! Ne lādam,

zogam, buram; Tu Jēzus es' eekš lopu kūts Pats

dzimis ; gribi svētit, Tos mīļus lopus: mums tas grūts; Tad palīdz,

mīļais tētit!" 4. „Palīdzi Deeviņ aridzan Teem, kas uz jūras strādā;

Apsvēti viņu zvejošan', Ar svētib' par teem gādā: pasargi tos par ne-

laimib', Peepildi ūdens pēdas Ar zivim, ka mēs žēlastib' Atrodam

mūsu bēdās." 5. ~Tavs spēks, tu Kungs, tās svētibas, Pār jūr' un

upēm valda, Tev vējš un rāms gaiss padodās; Dod, ka us mūsu galda
Mēs tavu svētib' dabūjam Un eelīgsmoti topam. No tavām ūdens-

dāvanām, Mēs ļevi teiksim kopā. (Jaukāki būtu kopām).
Tad vēl Višmanis pats sacerējis divi mazus dzeesmu ciklus, proti,

rīta dzeesmās uz visām nedēļas deenām un tāpat ari vakara dzeesmās

uz visām nedēļas deenām. Nu minēšu tanīs veenu otru eevēroja-
maku dzeesmu un veetu.

1) Rīta dzeesmās uz nedēļas deenām. Te pate pirmā ~Svētdeenasd-

zeesma" ir jau caur savu teicami no-apaļoto formu joskaista. Ta ir

caur tam raksturiska, ka tajā izleetotas vārdu figūras anaphora un

epiphora, — t. i., ka tajā katrs pantiņš beidzās ar to pašu teikumu, ar

kuru tas uzsākts, kā: „S au 1 i t', taisnu spožums, Jēzus

siržu drošums, Peeņem žēligi Manu vāju teikšan', Ko ar pilnu steig-

šan', Domu tikuši: Tu veen mums Tas patvērums, Ka mums nekaiš

velna košums, Saulit, taisnu spožums."
Jo zīmigi pēc svētdeenas sviniguma eesākās pirmdeenas-dzeesma

ar rosigu deenas (un tās raižu) plaukšan', kā: „Pee šīs deeniņas

plaukšan', Ar Deevu gribu sākt, Ar skaņu slavēs saukšan', Preekš

sava Kunga nākt, Kas man ir apsargajs, Ar savām stiprām rokām,

') Ta tulkota pec P. Fleminga: „In allen meinen Thaten Lass ich den

Hochsten rathen".
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Viņš atspaids bij eekš mokām, Eekš bēdām Pestitajs". — Otrdeenas-

dzeesma: ~Otrdeena šī ir, ko man Deevs Leek redzēt sveikam,, spirg-

tam ; Tad man to slavēt peenāksees, Kā kalpam dārgi pirktam" ...

Tāpat trešdeenā spirgts uzmodees, dzeesmineeks modri sarunājas

ar savu sirdi: ~Teic manasirds, uzmodusees, Pee skaidras saules steig-

šan',; šo jauku rītiņ' preecajees; Voi ne dzird gaiļu-teikšan'? Aj

man! kā saldās dzeesmiņās, Mežs, lauks un ēkas atskaņās! Nāc

līdz ar viņeem dzeedat." Dzeesmās pēdējā pantiņā īsi saņemts Tēvs-

mūs.

~Cetortdeenā mūsu dzejneeks uzsauc spēcigi: ~Cel cilvēks: cilā

vaigu! No gārda meega pamodees! Voi neredz rīta laiku ? Arsaules

cēlees, preecajees! Ņem rokā skaņas kokles, Neļaujees prātam ģībt:

Ne leec pee tavas žokles, Nu tavai mēlei lipt: To Kungu rītos slavēt,

Ir svēts darbs, kas peedar, Un vakaros nekavēt; Vājš prātiņš daudz

ne var." — Ari šī dzeesma nobeidzās ar parafrazetu Tēvareizi.

Peektdeenā ir cildināts Pestitajs: „Pestitais, Leels-Kungs un spē-

cigs, Deevs un Kungs tās godibas! Mans dzeesmiņas-gods ir neecigs;
Bet eekš tavas ceešanas, Karstais mīlib's-uguns spīd, To es varu no-

manīt, Pee ta(m), kad tu krusta-stabā, Licees kautees manis labā."

Pēdigi sestdeenā garigais koklētājs greežās pee prāteem: ~šaī

agrā rīta stundiņā, Jūs prāti, eseet nomodā. Un redzeet saules spo-

žum': Jums Deeva prāt' būs sveicināt, Tāpat ar jaunu košum'."

2) Vakara dzeesmās uz nedēļas deenām. Vispirms virs-

raksts ~Svētasdeenas-dzeesma" še stāv nepareizi svētas deenas jeb svēt-

deenas vakara-dzeesmas veetā. Tās pirmais pantirīš skan: ~Svēta

deeniņ' aridzan, Dabu savu beigšan'; Bet tu mana sirds atskan', Ar

it jauku teikšan'; Teic par deenas spīdumiņ', Ko tu šodeen manijs;

Teic par svētu mācibiņ', Ar ko Deevs tev ganijs."

Dažā ziņā jo intresants ir 5. pantiņš: „Deevs Tēvs, tavās rokās

ņem, Glāb ar tēva teesu, Manu mīļu tēva ze m', Dvēselit

un meesu, Godu, mantu, amatu, Eenaidneekus, brāļus, Māsas, sird'

un prātiņu, Draugus, tuvus, tālus."

Pirmdeenas vakara-dzeesmas pirmais pantiņš: ~Patlabad (Pat-

laban?), mans Deevs! nāku, Mans žēlotājs essāku, Ar gaužām asa-

rām, Ar pateicibu' un lūgšan', Pee gaišas deenas trūkšan', Tev svei-

cināt ar nopūtām."

Otrdeenas vakara-dzeesmas 1. pantiņš: „Otra deena jau pagalam,
Deevs Tēvs! Dēls! svēts gars! palīdz, Ka pa visām malu malām

Top tavs godiņš isstāstits! Tev, Deevs, mana spēciba. Teicu šinī

vakarā."

Trešdeenas vakarā: "Tu svētais Deevs! Tu taisna tees'! Tu

dvēsles gans, kas žēlos; Tev šaī naktī aridzan, Domos unpavēlos."
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Višmanim ir paradums savas dzeesmās daudzkārt beigt ar pār-

stādītu Tēva-reizi; tā to atradām pee rīta dzeesmām, tā tas ari še

pee preekšejās un šīs vakara dzeesmās eevērojams.

vakarā: ~Cebaota— Kungs, eekš debess! Deevu-

Deevs! Augstais Tēvs! Preekš kā pasaul 'drebēs! Tev es grib', ar

mēl' un prātu, Sirsnigu, Dzeesmiņu, Dot un atnesta klātu." — Ari šī

dzeesma izskan Tēva reizē.

Peektdeenas vakarā: ~Pee (Par?) Deeva žēlastibu, Un stipru

sargašan', Teic droši ar līgsmibu, Tu mana sirds, kā man, Ta ee-

naidneeku saites, Ne ir aizņēmušas; Tu preecajees, bez kaites, no

Deeva mīlibas".

Pēdigi šo ciklu nobeidz sestdeenas vakara-dzeesma: ~Salds mee-

dziņš! tev es saņemu, Un acis drīz aizdarišu; Deevs! tev ir gods,

ka tavs spēks veen, To nakt' un deen', Dēļ darb' un meega kopā
seen."

—
Šī dzeesma top gulēt ejot visvairāk dzeedata, mazākais no

daudzeem no galvas skaitits pēdējais pantiņš: ~Ar Jezu gribu gulēt

eet, še dusēt, tur eekš preeka smeet; Nu amen: Jezu, man palīdz,

Ispesti drīz! Pee tevim mūžigs preecas-brīds."

Jāņa Višmaņa dzeesmās apzīmētas ar burteem J. W. P. D. (Jo-

hann Wischmann Pastor Dondangensis).

Beidzot Višmanis izdevis „Nevācu Opicu, Jeb īsu pamācibu latvee-

šu dzejas mākslā" (Der Undeutsche Opitz. Oder Kartze Anleitung

Zur Lettischen Dicht-Kunst, Wohlmeinend abgefasset von Johann

VVischmann, Pastoren zu Dondangen. Riga, Bev G. M. Noller. Anno

1697.).šī pirmā latveešu poietika nosaukta pēc savā laikā slavenā vācu

dzejneeka Mārtiņa Opica un izdota šī mācitā vīra, kurš sarakstija 1624.

g. grāmatiņu ~par vācu dzejas-mākslu" (Von der deutschen Poeterei),

100 gadu dzimumdeenai par peemiņu; jo Opics dzimis 1597. g. Preekš-

vārdā autors saka, ka tas ne-esot neko citu gribējis, kā tik Deevam dot

godu un latveešu dzeesmu draugeem pasneegt kādas īsas ziņas. Par

šo grāmatu esot īsteni japateicāsFūrekeram, nevācu Opicam, kura dēļ

viņš it īpaši pee šī darba ķērees. —
Tā tad viņš aplūko visvairāk tik

latveešu garigo,kristigo dzeju, vistim Fūrekera dzeesmās, tās daudzkārt

blakus savām paša dzeesmām peevezdams. Grāmatiņai ir septiņas

nodaļas. Pirmajā eet runa par dzejas mākslas dabu un īpašibu. Viš-

manis nosauc dzejošanu par ~dzeesmu izdomāšanu jeb sagādāšanu"

un prozodiju par ~dzeedašanu". Otrajā nodaļā viņš runā par zilbju

kvantitāti vispārigi un par rīmēm sevišķi. Starp citu viņš domā, ka ga-

ruma zīme „h" esot leeka; bet gaišine-izsakās, ko likt tās veetā; rādās

kā viņš vēlejees, lai garos patskaņus virguletu, kā tas no Mancelius

darīts ar dažeem līdzskaņeem. Te viņam it kā prātā bijis, peem. dāņu

virguletais o(-6). Sevišķi plaši viņš tad pārrunā atskaņas (rīmes),
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pee kurām viņš skatās uz stingru likumibu, kritizēdams veetām pat

Furekeru. Preekš mums visinteresantākā ir trešā nodaļa; jo tajā autors

aplūko ari mūsu dainas un tautas dzeesmās, jebšu dzeemžēl tās maz pa-

zīdams un tā tad mažā ceenā turēdams. Viņš spreež, ka visu citu

vārsmu mēru starpā trockajs latveešeem esot visvecākais, daiļākais

un dabigakais. Tas esot vērojams no viņu ~zemneeku odām"
—

laikam

dainām; tās esot bez rīmēm, bet metriski sakārtotas; trochaju vārsmās

esot pirmajā 8, otrajā, kuru mēdzot atkārtot, 7 zilbes, un ja kādas

zilbes trūkstot, tad taī veetā nākot ~lāpāmais burts" i, pr. p.

„Kuņdziņami kungu būti,

Dēliņami arājam.

Te Višmanim stipri viļas; jo še nekur nav i kā eelāps, bet parādās

kā vārdu vecāka sastāvdaļa. Mūsu dzejā sastopams gan ir kā Sāpa-

mais burts" ; bet pee šī peemēra tas nav. Tāpatnevaram ari Višmanim

peekrist, kur tas uz peevesto peemēru atteecotees sakā, ka māciteem

dzeesmineekeem neklājotees dzejojot „darit šādai bezgaršibai pakaļ."

Nebūt nav bezgaršiba, ja dzejneeks reizām leeto ari valodas vecākas

formas. Pareizi ir, viņam sakot, ka jambos pa leelakai daļai esot sa-

cerētas no vācu valodas tulkotās dzeesmās; bez tam viņš ari pamani-

jis, ka latveešu tautas dzejā blakus trochajeem topot leetoti tāpat

daktiļi; bet ari par šo īpašibu nezin neko teikt. Visnotaļ Višmanis neko

dziļāki nedibina. Tā tas bez jebkāda peerādijumatura trochaju par

visvecāko vārsmu mēru. To varētu drīzāk no daktiļu vārsmu mēra

sacit; jo visvecākās dainas mēdz būt saveenotas ar deiju, ar kādu reli-

ģiozu aktu, ar svinīgumu. Un mūsu tautas deiju teksti saskandināti

daktiļos, peem.:

Lec Laima (Māra) pa preekšu

Ar mīļu Deevu,
Es lekšu pakaļ
Ar savu pādi.

Tad : Dvi leca dangā,
Dvi dubenā;

Ustubas vidū

Sasakacijās.

Tā tad ar tādu pat, ja ne ar leelaku teesibu, var sacit, ka daktils

latveešeem ir visvecākais, daiļākais un svinigakais vārsmu mērs. Tā

vecais Stenders, kā turplikamredzēsim, nodziļinajeestā daktilu vārsmu

mēra likumos, ka sacerējis pēc tautas dzejas analoģijas veselu dzeesmu

daktiļos un eeveetojis to savā poietikā. Bet Višmanis dziļāki nepētī.

Tas peem. par rīmēm runādams, atrod, ka latveešu ~zemneeku odām"

tās nav; tak ne-uztop vis uz jautājumu, kad un kur visnotaļ rīmes
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cēlušās; ne-atprotās, kā tās ir tikai jaunākā laika atradums, ka veca-

jām tautām tās nava. —

Pee citām ~Nevācu Opica" nodaļām vairs nekavesimees. Tās ir

vēl mazāk izdevušās; jo tolaik šīs zinātnes zars bija vēl visai maz ap-

kopts. Tā viņš runā aplam no zilbju kvantitātes un nezin ne vārdu

bilst par zilbju akcentu un akcentuacijas zistemu. Viņa teoriju leetoja

gan savā laikā visi latveešu garigu dzeesmu tulkotāji; bet ta nesneedza

neko jaunu, labāku, ko jau Fūrekers nebūtu praksē izvedis. Višmaņa

teorija nebūt nepārsneedz Fūrekera praksi.
Kā Mancelium, Fūrekeram, Adolphim un c. bija jaceeš, jāpanes

uzbrukumi par saveem latveešu centeeneem no aplamās vāceetibas 1)

puses, tā ari Višmanis, kā tas noprotams no šī latiņu pantiņa, ko viņš

eespraudis savā poietikā:

Lettica Lingua tibi si nata est, rodera noli,
Nam propriam Linguam dente, maligne, petis.

Sed si ignota tibi, haud natam quid carpere tentas?

Ignoti Versus nulla Cupido. Vale!

XVIII. gadsimteņa politiskais un saimneeciski-

sabeedriskais stāvoklis Baltijā.
Šo gadsimteni eezvana Zeemeļu-karš, kas plosijās desmit gadus,

visgrūtaki peemekledams Vidzemi, kā ari vispārigi atnesdams Baltijai

milzigu postu. Pilsātās, muižas, meesti un sētas tapa sašauditas, sa-

ārditas, nodedzinātas. Cilvēki, kas bijakaut kā no zobena, bada, mēra

un sala paglābušees, tika sagūstiti un aizvesti uz Kreeviju. šai karā

cīnijās divi savadi ārkārtigi valdneeki, Peters Leelais un leelais, ļoti

apdāvinātais jauneklis, varonigais Zveedrjas ķēniņš, Kārlis XII.

Peters peeņemdams nodevigo Vidzemes muižneeku padevibu, apstipri-

nāja teem visas teesibas un privilēģijas, kādas tee veen tik cēla viņam

preekšā. Tā tee nu dabūja ar' atpakaļ zveedru valdibas eevilktās

muižas, kā ari ne-aprobežotu varu par saveem dzimtļaudim. Kamēr

muižneecibai nu sākās zeedu laiki un ari pilsātās atkal pamazam

uzplauka, tamēr zemneeku labklājiba bija galigi izpostita. Visas

zveedru ķēniņu Gustava Ādolfa un Kārļa XI. dāvātās teesibas teemtika

atņemtas, tā ka nu Vidzemes zemneeku stāvoklis kļuva tik grūts, kā

tas nekad nebija bijis. Tagad šeem zemneekeem eesākās īstee vērgu

laiki.

No agrakeem dzimtļaudim, kas bija pee zemes saistiti, gāja gan

kungeem klausibās un deva nodokļus, bet bija pee tam savas kustamas

mantas pilnigi īpašneeki un turēja savus zemes gabalusuz ne-aizteeka-

makām leetošanas teesibām, nekā baroni savas muižas, — tagad izvēr-

') „Verkehrter Deutschismus", kā Lange to savas vārdnicas preekšvārdā

nosauc.
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tas vērgi, kureem nevarēja būt nedz kāda īpašuma, nedz kādu teesibu

tamdēļ, ka tee paši bija kunga neaprobežots īpašums, ko tas varēja

ne veen pēc patikas kalpināt, bet ari nobendēt,pārdot tirgū vaj ūtrupē.

Eckardts1 ) stāsta, ka par precējušos vaļeneeku esot maksāts līdz 30

rub., ja pratis kādu amatu, 100 rub.; meitas pirktas par 10 rub. ga-

balā ; bērni par 4 rub. ;bada gados varēts dabūt visu ģimenipar 100 rub.

Pa zveedru valdibu dzimtļaudis, zemneeki varēja par pārestibām

kungus apsūdzēt pee pilsteesas. Tagad, kur tee bija kļuvuši vērgi,

neveena teesa no teem nedrīkstēja peeņemt sūdzibas. Landtāgs bija

nospreedis šā: „ir ne-apstrīdams teesibu princips, ka vergam nepeekrīt

teesiba, meklēt taisnibu teesas ceļā. Tā ka mūsu zemneeki ir mūsu pil-

nigi vērgi visplašākā nozīmē, kādā šo vārdu leeto romeešu likumi, tad

teem ari nav teesiba sūdzēt savus kungus pee teesas."

Vidzemes zemneeku stāvoklis bija tapis tik nožēlojams, kn Scikci

par to klajas balsis paceltees. Tā peem. jo spilgtās krāsās aprakstits

šo zemneeku necilvecigais stāvoklis mācitaja Eižena švarcenberga

rakstā: „,Eines livlāndischen Patrioten Beschreibung der Leibeigen-

schaft, wie solche m Livland ūber die Bauern eingefūhrt ist." Tad

ķeizareene Katrīna 11. jutusēs speesta ari savu balsi pacelt pret Vid-

zemes muižneeku pārak kleedzošajām patvaļibām un patvaribām. Ap
1764. gadu dodamās Kurzemes leelkunga troņa leetā uz Jelgavu, ķei-

zareene apceļoja pee tās pašas reizas ari Vidzemi, pārleecinajās savām

pašas acim par zemneeku postu un izsacija nodomu, katrā ziņā gādāt

par nepeeceešamām reformām. Tak toreizējais Vidzemes ģenerālgu-

bernators Brauns viņu no tam atrunāja, aizrādidams, ka tāds solis

darišot sliktu eespaidu uz muižneecibu, pee tam apsolidamees pats pee-

dabut landtāgu, dot zemneekeem reformas. Un pateesi, nākamajā

1765. gadā Brauns cēla Vidzemes landtāgam preekšā vairāk sūdzibu,

kuras eesneegtas augstai valdibai par zemneeku leelo postu.

1. sūdzība: ~Zemneekeem netop atzīts nekāds īpašums, ne-iz-

ņemot pat tās leetas, kuras tee ar saveem sveedreem un savām asinim

pelnijuši."
2. sūdziba vērsta pret pārmērigu tirgošanos ar atsevišķeem zem-

neeku-cilvekeem, pee kam pēc Brauna vārdeem: ~bērnu atraušana no

vecakeem noteekot katru deenu un muižneeki to darot ar visleelako

sirdsapziņu pasaulē."
3. sūdziba. ~Trešais zemneeku nospeešanaspaņēmeens ir pavisam

nežēligais, breesmigais meesas sods.

Visas šīs sūdzibas augstā valdiba atrod par taisnām un Brauns

pee tam vēl aprādidams, ka katrs muižneeks uzleek zemneekeem

pārak leelas'klausibas, tā ka tee nepeetop pee savu pašu saimneecibu

') Sk. ta „Livland im 18. Jahrhundert". L, 425. I p.
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apkopibas, — prasija no muižneecibas, ka ta viņam eesūta noteiktus

klausibu sarakstus. Nu bij it kā mucai dibens izsperts. Aprobežot
muižneekus to īpašuma teesibās! Nedzirdēts! Bet Aizkraukles von

Šulcs, kurš no brīva prāta jau 1764. gadā bija savās muižās
—

Aiz-

krauklē un Skrīverē
—

eevedis kontraktus un tā nodrošinājis saveem

dzimtļaudim noteiktas klausibas un zināmas īpašuma teesibas, eeteica

ģenerālgubernatoramBraunam nepretotees; jo tad varot nākt no aug-

šas vēl bārgakas reformas. Pēdigi baroni it kā peekāpās un landtāgs

nu nāca klajā ar savām šķeetamām reformām, dodams uz celtām sū-

dzībām atbildi. Uz pirmo: Ja zemneeks savam kungam neko nav pa-

rādā, tad viņš par savu īpašumu drīkst paturēt: savus lopus, naudu,

labību, seenuun visu, ko nopelnijis, vaj no saveem vecakeem mantojis.
Uz otro: 1) Kas pārdod kādu Vidzemes zemneeku pār robežu, tas so-

dāms divi simt dāldereem. 2) Tādu pat sodu dabon tas, kas pārdod
zemneeku tirgū. 3) Bet kas pārdodams šķir laulātus ļaudis, tam jā-
samaksā četri simti dālderu soda naudas. Uz trešo: Mazi nozeegumi

sodāmi ar pātagu; leeli
—,

kā pr. p. pretīga nepaklausiba v. t. 1., so-

dāmi gan rīkstēm, tak šo rikšu nedrīkst nekad dot vairāk par desmit

pāreem, pee kam ar katru pāri atļauts sist tik trīs reiz. — Neveenu

zemneeku nebūs ilgāk par 24 stundām turēt ceetumā; izņemams tāds

gadijums, kur izmeklēšana prasa vairāk laika. Zeemu eeslodzamee

turami siltā rijā jeb siltā telpā
1 ).

Tā noBrauna eekustinatām reformām iznāca tikdaudz, kā ne neeka

un ķeizareenes Katrinas 11. žēligee, filantropiskee nolūki ne-atnesa

Vidzemes arajeem ne reformu ēnu.

Ja nu apskatamees vēl tāļak latvju zemē, tad redzam,ka Kurzeme,
Deeva zemite, kā to īsteni leelkungu laikos dēvēja, bij XVII. gadsimtenī

gan vēl patstāviga leelkunga valsts zem Polijas virsvaldibas; tak viss

sabeedriskais veids, visi sadzīves apstākļi nebija Kurzemē neko daudz

citādi kā Vidzemē. Izņemot zemneekus kroņa pagastos, kuri peedereja

leelkungam, muižneeku pagastos tee atradās tādā pat ne-apskaužamā
bezteesibu stāvoklī, kā Vidzemē. Zemneeku izsūkšanā Kurzemes muiž-

neeki nebūt nebija mazāk uzcītigi par saveem Vidzemes brāleneem.

Var gandrīz teikt, ka Kurzemē tee bija vēl pārgalvigaki tamdēļ, ka pār

teem nebij īsteni nekādas valdibas. Par leelkunga varu viņi nebēdāja;

cēla ar to daždažādas ķildas un savās muižās, ar saveem dzimtļaudim

apgājās, kā patika. Kā Vidzemē, tā ari Kurzemē starp muižneekeem

uņ zemneekeem nekādas nokārtotas sadzīves, nekādu likumigu attee-

cibu nebija. Muižneeki rīkojās ar zemneekeem katrs pēc savas dabas

un untumeem, ņemdami preekšzīmi no poļu šļachtas.

') Sk. Garliba Merkela „Letten".



618

Polijas karalis ir vēl Kurzemes virsvaldneeks un Deeva zemites

muižneeki eet pee karaļa sūdzetees par savu leelkungu un leelskungs

par saveem dumpigeem muižneekeem. Bet XVIII. gadsimtenī sāk Kur-

zemes galma leetas vadīt un virzit Kreevijas valdneeki. Kurzemes leel-

kungi tagad sēd kā uz divi krēsleem un nu eet, savas valdibas teesibas

izkauletees, gan uz Varšavu, gan uz Peterpili, pee kam nu noteicošais

vārds sāk nākt noPeterpils; joPolijas vara sāk XVIII.g. simteņa otrajā

pusē eet uz leju. Tāš patstāvibu atzīst tikai politiskā līdzsvara dēļ;
tak 1795. gadā ta sabrūk pavisam, top pee pēdējās dališanas sadalita

starp Austriju, Prūsiju un Kreeviju, pee kuras nu nāk ari Kurzeme. Tā

tad nu visas trīs Latvijas zvaigznes nu slēptas drusku vairāk kā simtu

gadu zem kreevu ķeizaru kroņa ēnas.

Ja nu uzmetam še ari drusku garigai, t. i. baznicas dzīvei un ap-

stākļeem savas acis, tad redzam, ka ari šaī gadsimtenī Mancelius-

Fūrekera skola, bagātais svarigo ticibas-dzeesmu laikmets plaukst un

zeed un izskan veenkārt meerigi tāļak līdz 1770. gadam,kam tad seko

„jauno racionalistu-dzeesmu laikmets" (1770.—1830.), bet caurbrāļu
draudzes izplatišanos Vidzemē izcēlās tur leels garu un prātu saviļ-

ņojums un aridzan apjukums.

Brāļu draudzes sākumi eet atpakaļ uz IX. gadsimteni, Bohemijā

un Moravijā, kad brāļi Kirills un Metodius, slavu apustuļi, pirmee nesa

slavu ciltim kristigo ticibu. Viņi negāja pee ļaudim ar varu un pavē-

lēm, bet ar mīlestibu un pamācibu. Tad XVII. gadsimtenī caur Jē-

kabu Speneru (1635.—1705.), kurš, kā jau dzirdējām, sarakstijās ar

Fišeru un Glūķi, bija šo draugs, cēlās un izplatijās Vācijā cēlā pietisma

māciba, kura saskanēja ar brāļu draudzes kristigo garu. Bet pietisma

strāva uzplūda īsti no ta laika, kad Spenera peekritejs Franke

(f 1727.) nodibināja Hallē pee Zāles pietistu skolu, šaī eestādē eeguva

starp daudz citeem ari grafs Cincendorfs (dz. 1700. g.) savu izglītibu

un kad 1722. g. brāļu draudzes peederigi, bēgdami no katoļu vajaju-

meem, meklēja namdara Kristjāņa Dāvida vadibā patvērumu Zakšos,

tad tur grafs Cincendorfs tos laipni uzņēma savā muižā. Nu vecā brāļu
draudze dabūjaše pavārdu jeb palamu „Herrnhut" (Kunga-paspārne).

Cincendrofs, redzēdams, ka šī draudze stipri vairojās, bet ka taī

trūka īstas organizācijas, uzstājās par tās galvu un organizētāju. Tā

tad tikai XVIII. gadsimtenī, caur grafa Cincendorfa pūliņeem, pēc

pietistu mācibām uz brāļu draudzes reliģiozeem un tikligeem pama-

teem, izkopās, izveidojās Herrnhute kā organizēta zekte, izplatīdamās

ne veen Vācijā, bet ari citur, sevišķi Vidzemē un Igaunijā.

Še brāļu draudzes mācibas atrada augligu lauku ne veenpee zem-

neekeem, bet ari pee daudz mācitajeemun muižneekeem. Kādu leelu

sajūsmu brāļu draudze Vidzemē sacēluse, par tam jo daudzi, gan vē-
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sturneeki, gan citi spalvas eevaļataji izpauduši savas domas un ee-

skatus. Tā peem. Julius Ekhards raksta, zīmedamees gan uz Vidze-

mes igauņu daļu; bet to pašu var ari teikt par latveešu apgabaleem,

proti:

~Jaunās mācibas eespaidi bija tik leeliski, ka aizrāva sev līdz

visus, pat garidzneecibuun muižneecibu. Prātigai kritikai vairs nebija

veetas.

Tas, ko par viņu stāsta, atgādina pirmos reformācijas laikus, vi-

ņas deenas, kad ticibas pamošanās brāzās kā veesuls pār visu Europu

un likās sludinām jauna laika, svētibas un pasaules meera laikmeta

eesākšanos.

Visur, kur veen Herrnhutes sūtitee parādijās, tee greezās vispirms

pee tās eemītneeku šķiras, kurai visvairāk bija nepeeceešama tikliga

atjaunošana un kura visveeglaki uzņēma šo jauno mācitaju sludinumu

tamdēļ, ka šee izturējās pret viņeem —
nicinateem vērgeem ne vis kā

kungi, bet kā veenkārši tauteeši.

Pee visleelakās eedzīvotaju daļas varēja manit tīri izalkumu un

slāpes pēc Deeva vārda un dvēseles glābiņa. Tamdēļ viņi atsacijās no

viseem pasauligeem preekeem. Vīreeši meta savas dūkas, vijoles un

kokles pee malas, vaj pat tās sadedzināja; seeveetes nolika savas ro-

tas un gāja veenkāršās drēbēs ģērbušās.

Vispārīgi tiklibas ziņā bija leela pārvēršanās manāma.

Ļaudis ne-apmekleja vairs, kā līdz šim, krogus unkrodzineeki sāka

gaustees, ka pārdodot nu maz alus un sīvā. Ja tas turpmāk tā eešot,

tad :;ūšot krogi pavisam jāslēdz.

Kāzās un kristibās mitējās agrākā nesātiba ēšanā un dzeršanā,
kāzneeki pavadija visu laiku dzeesmās un lūgšanās. Ļaudis bija strā-

digi, paklausigi saveemkungeem unvispārīgi uzvedās klusi un meerigi.

Pa to laiku no 1740.—1745. g. teešām nebija dalīšanas ne ar veenukri-

minalnozeedzneeku."

Cits vēsturneeks, Hermanis Plits stāsta tā: ~Tik ko ļaudis sest-

deenās vaj svētku novakaros tapa no darba vaļā, viņi gāja leeleem ba-

reem uz Veidumuižu, kur dzīvoja Barlaks, veens no galvenajeem brāļu

tētiņeem, pa ceļu dzeedadami savas mīļās dzeesmās: „Nu nāk latvju

(jāsaka: paganu) Pestitajs"... Vaj ari: „Jūs, nabaga grēcneeki,

nākat pulkeem" . . Viseem viņeem bija tik līgsma sirds, kā pa kāzām.

Tamdēļ šo laiku viņi ari dēvēja par savu kāzu laiku" . ..

Te it kā izjūtam atkal senlatveešu pirmā pavasara, pirmās vasa-

ras līgsmibu, kad Saule bija vēl līgaviņa; jo nekad vēl nepeeredzeta

reliģioza sajūsma bija nākuse še pār visu tautu, par Vidzemes ārēm.
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ŠI reliģiozā eksaltācija peelīdzinama pirmajeem kristigās draudzes

laikeem, kad pee paganeem parādijās Kristus izsūtitee apustuļi. Šī

Kristus preecas mācibu sludināšana bija gluži citāda, nekā ta, ko še

peeredzeja XII. un XVI. gadsimtenī, kad še eeradās pirmee katoļu

hiskapi un luterticigee baznickungi. Jaunās zektes panākumi Vidzemē

bij apbrīnojami. Nepagāja ne divi trīs gadi, kad brāļu draudzes sa-

eešauas kambari jeb lūgšanas nami pacēlās, izauga pa malu malām

kā sēnes pēc leetus, tā ka no Herrnhutes, no grafa Cincendorfa muižas

(Bertelsdorf), bija pastāvigi jābrauc šurp jauneem ~tētiņeem", tā

saukteem ~vācbrāļeem", lai atveldzētu, atspirdzinātu pēc preecas mā-

cibas izslāpušās ļaužu dvēseles.

„Pirmo reiz", saka mūsu vēsturneeks Krodzneeks, ~nāca uz lat-

veešu zemi no Vācijas svešneeki, kas savā dzīvē un uzvedībā pavisam

atšķīrās no teem, kādi līdz tam laikam bija redzēti. Ne vis kundziskā

bārgumā un augstprātībā, bet lēnibā, pazemibā, mīlestibā un laipnibā

viņi tuvojās zemneeciņam— nekleedza un nebārās uz viņu, kā uz lopu,
bet sarunājās ar to, kā ar sevim līdzigu cilvēku, — mācija, rāja kā tēvs

bērnus, mudināja uz kārtigu un godigu dzīvi, eepreecinaja viņus bē-

dās un picecajās līdzi preecigajeem.

Bez tam vēl šee Kristus žēlastības sludinātājiaicināja ari latveešus

pašus talkā
—

līdz tam neredzēta un nedzirdēta leeta
— mācija viņus

lasit un rakstīt, mācija viņus tulkot svētus rakstus, statīja viņus drau-

dzes preekšneekos, ļāva viņeem būt citeem par vadoņeem un Deeva

vārdu teicejeem — pacēla viņus tādejādi neveen gara attīstibā, bet ari

sadzīves aprindās, eerādidami prātigakajeem un godigakajeem ceeni-

gaku stāvokli neveensavu tauteešu starpā, bet ari viņu kungu preekšā."

Tak jaunās mācibas kārstumā herrnhuteeši izdarija šur, tur ari pa

aplamibai. Viņu ~tētiņus", kuri bija veenkārši, ne-izglītoti cilvēki, tauta

turēja kā praveešus. Cēlās sūdzibas pret brāļu draudzi, kuras virs-

konsistorija lika Vidzemes landtāgam preekšā. Tas eecēla divi izme-

klēšanas kommisijas: veenu Vidzemes igauņu, otru latveešu daļai. Tak

eekams šīs kommisijas dabūja īsti darbotees, te peenāca jau no Peter-

pils pavēle, herrnhuteešu propagandu ne-atļaut, viņu sapulces aizleegt

un visas viņu celtās eestādes slēgt.

Grafs Cincendorfs cerēja gan vēl leetu glābt, ap pašeem zeera-

svētkeem 1743. gadā eerazdamees Rigā, tak te viņu apceetinaja un pēc

trim nedēļām izraidija no zemes. Tā ņēma galu Herrnhutes officialā

darbība Vidzemē, tak brāļu draudzes kristigais, deevbijigais gars pa-

lika augumu augumos dzīvs.



621

Mancelius-Furekera skolas turpinums jeb

bagatā svarigo ticibas-dzeesmu zeedu laika

izskaņa.

XVIII. gadsimteņa pirmās puses literāti turpina savu XVII. gad-

simteņa leelo preekšgājeju,skolotāju darbu, tulkodami, sacerēdami ga-

rigas dzeesmās, izdodami lūgšanu-, dzeesmu- un sprediķu-grāmatas,

jaunu latveešu baznickungu grāmatu (agendi) jeb deevkalpošanas
rokas grāmatu, bērnu mācibu; lika otrreiz eespeest bibeli; strādāja
ari pee latveešu valodas tālākas izkopšanas, izdodami vārdnicas un t. 1.

Pirmais no šeem rakstneekeem, kas še pēc chronoloģiskas kārti-

bas minams, ir:

Lauterbachs (1663.—1720.).

Krist j*ā ni s Lauterbachs (Christian Lauterbach) dzimis

1663. gadāEutinē, Vācijā, miris Rigā 1720. g. kā doma baznicas māci-

tajs. Tas tulkojis vairāk skaistu dzeesmu. Mūsu avotā no tām es uz-

gāju peecas ar viņa inicialeem C. L.
—

Tās ir: veena vasarsvētku dzee-

sma : „Nāc, nāc eekš tavām būdām, Tu Sirds
- Apskaidrotajs! Kas

man peedzimis kļūdams, No jauna dzemdinajs, Ak Gariņš slavējams,
Ar Tēv' un Dēlu teicams, Līdz spēcigs un līdz sveicams, Līdz lecis,

līdz ceenijams"1 ). Tad 4. pantiņš skan: „Tu svēta eljes teesa, Caur

tev' top sasvaidit' Ta dvēsele un meesa, Mēs topam padarīt' Par Kri-

stus ļautiņeem, Par viņa leecineekeem, Par leeleem valdineekeem,

Par Deevu (?) Praveešem"-). 7. p. eesākas: ~Tu Gars tās mīlestibas,
Tu draugs tās draudzibas, Tu eenīd' (-eenīsf) eenaidibas Un niknas

dusmibas"
.. .

~Pee un pēc ta sv. Vakar-Edeena" viņam ir ari tik veena jo jauka
dzeesma: „Ak Jēzus! mans sirds-drošums, Tu dvēselītes spožums,
Tu mīlestibas leesma, Tev skanēs mana dzeesma".

—

„No Krusta un Bēdām" ir trīs dzeesmās: 1) ~Deevs labi dar, ko

daridams" 2) „Kam tu nerādees ak, Jēzus! kam leec tu man'

baidit?" Ka man caur naktim līdz deenām us tevim būs gaidit?" un

3) ~Kas Deevu debesīs leek valdit, Us viņu mūžam cerēdams"...

No šīm ir pirmā un pēdējā jo skaistas, ne-aizmirstamas, vispār daudz

dzeedatas dzeesmās un otrā ~Kam tu nerādees ak, Jēzus!" ir dialogs,
kurā dvēsele jo dzīvi sarunājas ar savu Pestitajuļ

Vidzemes dzeesmu grāmatā ir Lauterbacham peeskaititas vēl sla-

vas un pateicibas dzeesma ~Jēzus preekš par preekeem" (Kurzemes

•) Vidzemes dz. grāmatā pārtaisita: ~Ņem pee man mājas-veetu, Tu sirds-

apgaismotajs! Lai bojā es ne-eetu, Tu man atdzemdinajs, —Ak svēts Gars, slavē-

jams, Ar Tēv' un Dēlu teicams, Kam spēks un gods nebeidzams".
— *) ~šī tava Deeva

teesa, Ka teekam svaiditi Ar garu šeit jau meesā; Caur tev mēs dariti Par Kristus

mācekleem, Par viņa leecineekeem, Par leeleem vaidineekeem, Par Deeva

■preeste reem".
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dz. grāmatā tai veetā stāv: ~Jēzus mana mīlib'") un gan aiz pārska-

tīšanās Fūrekera vakara dzeesma: „Kā nakts ar deenu pārmijās"; bet

~Kam tu nerādees, ak Jēzus!" tanī trūkst.

Dīcs (1670.—1723.).

Dīcs (Magister Svante Gustav Dietz) dzimis 10. februārī 1670.

g. Raunā; tapis par Smiltenes mācitaju 1693. gadā, par Koknes resp.

Cēsu apriņķa prāvestu 1713. g., miris kā Smiltenes mācitajs un Cēsu

apriņķa prāvests 23. februārī 1721. jeb 1723. g.
— Tas pārtulkojis

latveešu valodā deevkalpošanas „Rohkas Grahmatu" 1708. g. No ee-

naidneekeem pa zeemeļu kara laiku bēgdams un Rigā uzturedamees,

pārcēla Jāņa Kundizius (Cundisius) lūgšanas grāmatu ~Garigu pērļu-
rotu" (tās pilnigais virsraksts: Garriga Pehrļu-Rohta, jeb Tahs teiza-

mas Kristigās Seevvischkas Kahrtas Deevva un labbo Tikkumo-Mih-

lotajas vvissu dahrgais Meesas un Dvvehseles Glihtums etc, etc. Rigā,

bey Georg Matth. Noller, 1711.). Ta nodomāta sevišķi seeveešu kārtai

un pilditaar lūgšanām, garigām dzeesmām unsvētu rakstu gabaliņeem,
Dīcs ari pārstrādājis Glūķa sarakstito M. Lutera, „Ta svvehtā Behrno

Mahziba" (Pilnigais titulsskan: Ta svvehta Behrno-Mahziba ta Deevva

Kalpa Lutherus, ar vvajadsigahm Jautaschanahm un Atbildeschanahm,

pee Exemplario Peebrehķeschanas1 ) no jauna kreetni pahrluhkota,
eeksch dauds Weetahm Skaidrāka istaisita un Latvveeschu Draudsi-

bahm Widsemē par labbu isspohschinata. Rigā, bey S. L. Frolich).

Dīcs ir pēc Fūrekera otrs visražīgākais garigu dzeesmu tulkotājs.

Ari viņa dzeesmās atronam glītu, dzejisku valodu, tikai viņam trūkst

Fūrekera spara. Tak tāpat viņa kā Fūrekera tulkotās un sacerētās

dzeesmās atrod Vid- unKurzemes dzeesmu grāmatāsvaj katrā lapas

pusē ar viņa inicialeem M. S. G. D. (Magister Svvante Gustav Dietz).

Pēc B. Dīriķa „Latveešu rakstneecibas" Dīcam esot pavisam 170 dzee-

smās; Vidzemes dzeesmu grāmatā no 1891. gada saskaititas pavisam
150, starp tām deviņas pašsaceretas un 141 pārcelta; Kurzemes dzee-

smu grāmatāno 1836. un 1839. gada uzņemtas pavisam 108 dzeesmās,

starp tām tik sešas pašsaceretas un 97 tulkotas.

1. Pašsaceretās dzeesmas.

Trīs no tām ir adventes dzeesmās; tās trīs pārejās ir veenavasar-

svētku, otra no kristigās dzīvošanas un trešā krusta un bēdu dzeesma.

Vidzemes dzeesmu grāmatasizdevēji bijuši jo cītigi pee teksta la-

bošanas ; bet ta nebūt nav ikreiz izdevusēs, kā to tūliņ redzēsim. Tā

peemēram trešās adventes dzeesmā ~Lai slavēts Jēzus vārds paleek"
2. pantiņš Kurzemes dzeesmu grāmatā skan: „Lai visi ceļi palokās,

') peebrēķet = trūkt; pec Ulm. Mangel leiden, ermangeln.
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Kas zemē,kas eekš debess, Kur Jēzus vārdu bildinās, Tur elles spēki

drebēs", turpret Vidzemes dzeesmu grāmatā: ~Lai visi ceļi lokās tam

Virs zemes un eekš debess! Tam Jēzus vārdam varenam I r elles

spēki drebēs". —Ir elles spēki? Mēs domājām un ticam, ka veenigi

teem jādreb; viseem citeem viņš ir mīļais Pestitajs, pate mūžigā mī-

lestiba. 3. pantiņa beigās ir gan pateesi pārlabojums „Par spīti nā-

ves spēkam" — „Trac. (vāc. trotz) visam nāves spēkam"" veetā: „Trac

ir mums nevajadzigs vācu „trotz". Pēdigi 5. p. „Mēs pateicibu atnesām

Šim augstam goda-Kundziņam". še ~goda-Kundziņa" veetā eespērts

„goda-ķēniņš". Kam še ir teesiba vājināt dzejneeka izsacitās mīlestības

jūtas? Kristus neprasa vis, lai viņu bīstās, bet lai viņu mīl. — Zimon

Joanna, vaj tu mani mīli ?

Tās otras adventes-dzeesmas 1. p. ~Nu līgsmo Kristus brūt', Tavs

Deevs grib žēligs būt, Gals būs to baušļu lāsteem, Pēc to Praveešu

stāsteem, Lai mūsu Kunga godam, Tam Ozianna dodam" — pārtai-

sits .. . Grēks, nāve vairs nebeedē; Tas Deeva dēls mūs dzeedē. Lai

sava Kunga godam Mēs Ozianna dodam! — Vaj še nebija labāki pa-

likt pee ~Lai mūsu Kunga godam Mēs Ozianna dodam! 3. p. sākumā

„Sveiks Ķēniņš sumināts" nejēdzīgi izskausts ceenigais sirmais vārds,

kam augsta rada sakne sanskrit un greeķu valodā, sakarā būdams ar

greeķu hymnu, augstu svētu dzeesmu; sumināts nozīmē tikdaudz kā

ar augstām, svētām dzeesmām apdzeedatu; tas ir vārds ar plašu svi-

nigu nozīmi, kurš te nu dabūjis par veetneeku tādu ikdeenišķu, nodel-

dētu, ~godināts" : ~Sveiks Ķēniņ, godināts".

No trešās adventes-dzeesmas tik peeminams,ka Kurzemes dzeesmu

grāmatā tai astoņi pantiņi, bet Vidz. dz. grāmatā tik seši pantiņi at-

stāti, trešais un peektais izmesti.

Ceturtā Dīca pašsaceretā vasarsvētku dzeesma ir ~šo svētu laiku

svētījām, Un Deevam Tēvam pateicam, Kas Apustuļu prātiņā To

svētu Garu sūtija". še no Vidzemes mācitajeem pārtaisits: ~Kas apu-

stuļu draudzībā To". 3. p. Tee Deeva darbi brīnišķi Top dažās

mēlēs isteikti, Cits šķeet, ka tee ir dzēruši, Lai gan teem vīns ne re-

dzēts bij" pārtaisits: Tee
... izteikti, „Ka visi par to brīnojās, Trīs

tūkstoš' ari atgreežās." 5. p. ~šī svēta Gara deeniņa Mums sird' un

prātu meerina" : ~šī svēta Gara svētdeena"—

...

6. p. beigās: ~Dod

meeru, vellu no mums greez": ~Dod meeru, preeku, svētais Deevs."

Peektā ir no kristigās dzīvošanas „Mēs kamēr vēl še dzīvojam".

Šīs dzeesmās 4. p. peem. skan: „Tās meesas zemē eelīdīs, Kaps tavus

kaulus noslodzīs, Kas naudu, zeltu kala. Ta manta radeem peederēs,

Un tavas meesas nozaudēs Ta tumša nāves ala". —
šis dzejiskais

pantiņš tā samaitāts, prozā pārvērsts: „Tās meesas zemē apbedīs,
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Kaps tavus kaulus apsedzis, Tad nauda, zelts pagalam. Ta manta

radeem peederēs. Kad tavas meesas satrūdēs Eekš tumšām nāves-

alām.

Sestā ir krusta un bēdu dzeesma, sacerēta pēc 37. psalma: ~Ak
cilvēks! lai tev nereebjās, Ka nikni, ļaudis greežās, Kas veen us

ļaunu padodās, un citam virsū speežās, Būs stunda, kas tos izcirtis.

Kā sēks, kā seens tee savītīs; Bet Deevs tavs preekš tak paliks." —

Te noteek ar izlabošanu tīri neekošanās, leekot „ka" veetā ~kad", —

~Būs stunda, kas tos izcirtis": „Nāks stunda, kur tee izgaisīs; ~Tam

augstam Deevam": „Tam augstam Kungam" v. t. 1.

Nu vēl japeemin tās tiūs Dīca pašsaceretās dzeesmās, kuras ne-

atrodās Kurzemes dzeesmu grāmatā. Pirmā no tām ir grēku nožē-

lošanas un atgreešanās skaistā, dziļi izjustā dzeesma: ~Man asaras jā-

slauka, Kā Dāvids slaucijis; Jau ceļās pār man auka (es dzirdējis:
Deevs asas rīkstes brauka), —To jūtu izmisis. Man pazūd visi spēki,
Es esmu peekusis; To padara tee grēki, Eekš kureem peedzimis." —

Jo spēciga ir ari ta otra, kas ir krusta un bēdu dzeesma un ar visai

dzīvu fantāziju sacerēta. Tās pirmais pants jau to leek izjust: „Pats

Deevs ir mūsu patvērums Un palīgs visās bēdās. Par ko tad ir ja-
bīstās mums? Kam sirds ar bēdām ēdās? Lai kalnu kalni sagāžās,

Lai jūra viļņos sacēlās, Lai debess zūd un zeme".

Trešā ir īsa vakardzeesma, ar trim pantiņeem, no kureem pirmais

skan: ~Ak mans Deevs, tur' ap man vakti, Tavās acīs meegs nenāk!

Tu veenšinī tumšā naktī Man' pareizi sargāt māk' Draugu, radu, tu-

vāku, Es ar' tevim pavēlu; Skaudneeku, ak Tēvs, savaldi, Lai eekš

tevim dusu saldi."
— Pēdējaispantiņš nobeidzās: ~Un kad savas dee-

nas beigšu, Tad es tev' tur mūžam teikšu".

2. Tulkotās dzeesmas.

Kā Dīcs savas paša sacerētās dzeesmas ar adventes dzeesmām sā-

cis un ar vakara dzeesmu beidzis, tādu pat kārtibu viņš eeturejis ari

pee savām tulkotām dzeesmām. Mūsu dzeesmu grāmatai ir pavisam
42 nodaļas. No šīm 31 nodaļu ir mūsu čaklais dzeesmineeks apgādājis

ar savām skaistām gan pašsaceretām, gan pārceltām dzeesmām. Vis-

pirms adventei viņš pārtulkojis peecas dzeesmas, starp kurām at-

rodas divi jo pazīstamas, daudz dzeedatas. Tās ir, pate pirmā: „At-

nāceet, pavalstneeki! Pats Ķēniņš pee jums nāk" un ~Slavēts Deevs

Vis-Augstakais, Nu ateet tas Pestitajs". Ari gar šīm ir „pārlabotaji"

neekojušees. Tā peem. pirmās dzeesmas L pantiņā ~Ak! kleedzeet

ļautiņi" pārtaisīts: „Ak sauceet ļ. . .!" 2. p.: „Jūs daudz-iskārdinati":
„Jūs, kas daudz kārdināti". 3. ~Jūs grūt-isvārdzinati": ,Jūs grūti

vārdzināti" Velis stāv kā ismisis": ~Viņš nāvi saminis". 4.
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~Viņš jūs ar' preekšā atsauks, Tad drebēs dažs un nokauks" : Viņš .. .

saucis, Tad drebēs visi ļaudis". 7. ~Jūs nabadziņi, rimstat. . . Kur

tukšineeki klimstat?" Te otrai vārsmai dota ne-atļautā veidā pavisam

cita nozīme: ~Kam bēdu-jūrā grimstat? 9. ~Ar meeru tad paleeceet,
Jūs bēdu ļautiņi, Un savasraizes treeceet" : „Un savasraizes meteet",

ar ko nejēdzigi top izjaukta dzejneeka jaukā atskaņa. Te it kā ko-

vārns grib cīruli jeb lakstigalu mācit dzeedat. Te bij ne-aicinatam labo-

tajamsajēgt tos vārdus: Kas grib dzeesmineeku saprast, — būs pirms

dzejas valsti atrast. Tik pat aplam leetas nepratējs rīkojees 10. pan-

tiņā :~Ko jūs še redzat jājam, šis ir tas laipnīgs Deevs" pārtaisidams .. .

~lr Deeva Dēls, pats Deevs"; tad ~Ir sumināms un sveicams" padarī-

dams par prozaisku ~Ir slavējams un sveicams", neprātigi izskauzdams

nozīmes bagāto, svinigo, dzejisko ~sumināms", tādā kārtā valodu

noplicinādams.

Ta otrā dzeesma ~Slavēts Deevs Vis-Augstakais" ir ari Vidzemes

dzeesmu grāmatā saputrota. Tā peem. še 3. pantiņā īsti tautiskā ~Eeve

pirmā Māmiņa" top caur ~labotajā" patvaļu ~Māte Eeva, Ciāna". Dze-

jiskais 5. p. ~Eebrauc goda-Ķēniņ! še, Grēku blēņas isdeldē, Kādas tu

še atrodi, Tavu taisnib' atgreezi" tā vājināts: ~Mīti, goda-ķēniņ, še,

Visus grēkus izdeldē, Kādus veentu atrodi, Taisnibu mums eedodi".

6. p. ~Laipnigs tu mums parādees, žēlig' ac' us mums atgreez, žē-

ligs esi tagadiņ, Mīligs, jauks, labs allažiņ": ~Lēnigs tu mums parā-

dees, Laipnigs acis uz mums greez; žēligs esi tagadiņ, žēligs būsi

allažiņ". —
Kaste nu labāks? 7. p. varēja ari ~sātneris" kā dzejai pee-

nācigu archaismu atstāt un nelikt ~Vels" ta veetā. 8. p. ~čūskas galvu

saspārdi" ir stiprāks izteiceens, nekā ~Čūskas galvu samini". 9. p.

Dzejneeks leetojis vārdu „Goda Leelskungs". Tas viņam nav brīv.

Labotājs grib „Goda-ķēniņ". NabagaPegazus še eesprandots jūgā. —

Lai nu kādam ir tikšana nejēgeem dzeesmās sacerēt!

Nekavēšos vairs še ilgāki pee šī nepatīkamā, nepateicigā lāpāmā

darba, bet eešu ātrāki uz preekšu. Nu tikai minēšu, cik no Dīca tul-

kotām dzeesmām kurā katrā no Kurzemes dzeesmu grāmatas nodaļām

uzņemtas. Par viņa adventes dzeesmām jau esam runājuši.

1) Pa veenai dzeesmai atrod desmit nodaļās, kā zeem-

svētku, atspīdešanas jeb zvaigznes deenas, Jāņa Kristītajā, Miķeļa,

kristigās ticibas, svētas lūgšanas, slavas unpateicibas, mēra laika, ceļa

un pēc pa-ēšanas dzeesmās.

2) Pa divi dzeesmām uzejamas astoņās nodaļās: jaun-

gada, Jēzus, Māras šķīstišanas jeb sveču deenas, vasarsvētku, trīsvee-

nibas, grēku atgreešanas, sv. vakara ēdeena un pastara deenas un mū-

žibas dzeesmās.
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3) Pa trim dzeesmām uzeetamas četrās nodaļās: svēt-

deenas, kristīgas dzīvošanas, kristigās draudzibas un gaisa dzeesmās.

4) Pa četrām atrodamas tik veenā nodaļā: leeldeenas

dzeesmās.

5) Pa peecām trijās nodaļās: Jēzus debess braukuma un

rīta dzeesmās.

6) Pa sešām divi nodaļās: pee un pēc sv. vakara ēdeena un mir-

šanas un bēru dzeesmās.

7) Paseptiņām dzeesmām tik veenā nodaļā: Jēzus

ceešanas un miršanas dzeesmās.

8) Pa deviņām tāpat tik veenā nodaļā, proti: vakara dzee-

smās.

9) Pa divpadsmit dzeesmām pēdigi ari veenā pašā

nodaļā: krusta un bēdu dzeesmās.

3. Kritisks apskats.

Ja nu Dīca tiklab oriģinālās kā tulkotās dzeesmās ari tikai drusku

kritiski aplūkojam, tad tūliņ eeraugam, kādas idejas un kas bez tam

vēl šo dzejneeku sevišķi nodarbinājis. Vispirms viņš jūsmojis par

mesianiskām un pestišanas idejām, kā to leecina viņa adventes, Jēzus

ceešanas un miršanas, svētā meelasta v. c. dzeesmu prāvais skaits. Tā

ari vēsturiskee apstākļi, zeemeļu karš, izpostitā dzīve darijuši uz viņa
dzeesmu izvēli gan stipru eespaidu. Un Dīca dzīves gājumā jau ari

stāstits, ka tas no eenaidneekeem bēgdams pat mežā, apakš egles sē-

dēdams, sacerējis savas dzeesmās. Tā tad ari pilnigi saprotams, ka

viņa visbagātākā dzeesmu nodaļa nes virsrakstu ~No krusta un bēdām",

kurai viņš veltijis 13 dzeesmās.

Pee visskaistākajām, pazīstamākajām Dīca tulkotām dzeesmām

peeskaitamas mazākais kādas veenpadsmit: 1) divi adventes dzee-

smās: „Atnāceet, pavalstneeki! Pats Ķēniņš pee jums nāk" un ~Slav-
ēts Deevs Visaugstākais, Nu ateet tas Pestitajs"; 2) divi leeldeenas

dzeesmās: ~Ja Kristus dzīvs, ko raizējos?" un „Jēzus dzīvo mūžigi";

3) veena svēta meelasta dzeesma ~Ak medus maizite! kas uzsvērs tev'

ar naudu?"; 4) veena no kristigās dzīvošanas „Ak Deevs tu lēnigs
Deevs! Tu žēlastibas avots"; 5) veena miršanas un bēru dzeesma

„Mīļi, rimstait, ko jūs raudat? Noslaukait tās asaras"; 6) divi no

pastara deenas un mūžibas: „Ak Jeruzaleme, modees, Atstāj to mee-

gu, kājup dodees, — Sauc augstā tornī vaktneeki" (Vidz. dz. grāmatā

pārtaisita: ~Atstāji meegu, kājās dodees, — Sauc augsta torņa vakt-

neeki") un ~Lai spīd tās eljes sveces, Tu Deeva draudziba! (pārla-

bots: „JQs gudras jumpravas") un pēdigi 7) divi vakara dzeesmās:

~Nu saules spožums aizgājis, Tas cēleens nolecees; Viss guļ, kas bija
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peekusis, Un kas apraudajees" (pārlabots: „Tas cēleens nobeidzees,—

„noraudajees") un „Spoža, skaista saulite! Tu mans vairs ne spīdi še,

Actiņa šās pasaules, Voi tu ar' pee meega es' (atkal nevajadzigi pār-

taisits: „Vai tu pasaul's actiņa Ar eegrimsi meedziņā?).
Ka Dīca valodā eeskan ari vēl Mancelius-Furekera skolas formas

kā peem. daudzskaitļa ģenitivs uz o, pr. p.: „labo Tikkumo-Mihļotajs".

..Behrno-Mahziba", ~Exemplario" etc; tad vecais optativs, imperativā
unvēl citas vecas formas, tas, kā jau, kā pee šīs skolas peekriteja, sa-

protams, pats no sevis, kā ari tas, ka ne viņš, ne ari cits kāds no mūsu

garigeem dzeesmineekeem nav pavisam sveiks no ģermanismeem un

no veenkāršas zilbju skaitišanas, akcentu ne-eevērojot. — Smiltenes

draudzē ļaudis stāstot, vaj stāstījuši, ka tur esot uzglabajusēs no Dīca

laikeem, kad tas tur bijis par dvēseļu ganu, vēl veca baznicas grāmata,
kurā šis teicamais vīrs, pats peeredzedams,' aprakstijis zeemeļa kara

broesmas savā paša draudzē. Būtu vēlams, ka šis apraksts tiktu vilkts

gaismā.

Jēkabs Vridriķis Bankavs (miris 1725. g.).

Bankavs (J. Fr. Bankau) bijis vispirms par mācitaju Lecl-

Zalvē, tad Zemitē, pēdigi kopš 1711. g. Dundagā, pee tam ari Piltenes

baznīcas teesas peesēdetajs. Ka tas bijis cilvēks ar jautra gara dāva-

nām, par tam leecina viņa 1721. g. vācu valodā sacerētā stāstu dzeesma

par Dundagu1). Viņš miris 1725. g.

Bankavs ticis jo pazīstams caur savu „Sprediķu grāmatu", kas iz-

nākuse Karalaučos 1725. g. Tās pilnigais virsraksts skan: ~Lattv-
/iski Swehtdeenas-Darbi, eeksch kurreem atrohdami ihsi

un pee Dwehseles Ustaisischanas derrigi Spreddiģģi, Pahr teem Sweh-

deenu m Svvehtku Ewanģeliumeem, Teem Stahsteem no Kristus Zee-

schanas un Mirschanas, Kahdahm ismekletahm, no Grehku Noluhg-
schanas unAtgreeschanas, Mahzibahm, Un pahr to Katgismu, jeb teem

Behrnu-Mahzibahms Gabbaleem, Kurreem wehl kahdas ihsas Jauta-

schanas peeliktas. Wisseem Latvviskeem Deewa Wahrda Mihļotajeem

par labu Kristigā Weenteesibā sarakstiti no Jehkaba Wridriķa Ban-

kawa, Dohndangas Draudses Mahzitaja". — Grāmatai ir trīs preekš-

vārdi, pirmee divi vācu, trešee latveešu valodā un kādas dzeesmās no

dažeem mācitajeem. Vācu preekšvārdos, kurus rakstijis Piltenes su-

perintendents Jukums Kūhns unpats Bankavs, viss izskan pazīstamajā

bibeles pantiņā, ka ikveenam jākalpo savam tuvākam ar to dāvanu,

ko dabūjis. Tad latv. preekšvārdos atkal pats Bankavs stāsta, no ku-

reenes latveeši cēlušees, kādus deevus to sentēvi peesaukuši. līdz teem

vāceeši kristigu ticibu nesuši.

1) Ko students Kr. Valdemārs izdevis no jauna šo Bankava rakstu ar peezīmem

un peelikumu. Tērbatā, 1855.
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Par latveešu izcelšanos tas teitan pavisam neveetā pauž pēc Paula

Einhorna pasakainas, nedibinātas zinātniski nepārbauditas domas, kā

~Veens gudrs mācitajs (P. Einhorns eekš ~Historia lettica") stāv šinīs

domās: Ka tu cēlees esots no teem Gibeoniteru ļaudim, katrus tas kara

leelskungs Jozuus par ūdens-nesejeem un malkas-cirtejeem darija, tā-

pēc ka tee to ar viltu peekrāpuši bija. Citi raksta, ka tu no teem Gree-

ķereem nācis, un tavi pirmee Vecāki apakš ta leela Aleksandera valdī-

šanas to Greeķeru zemi atstājuši un šinīs veetās, kā Vidzemē un Kur-

zemē nolaidušees.

Tomēr man labāki patīk tās domas to rakstumācitaju (še domāts

pee iierodota Melpomenēl), kas saka: „Ka tavi Tēvi pagani bijuši,

unno teem Sarmatiēreem cēlušees, kas pēcgalā tee Laciji nosaukti tape,

no ka tasvārds Latveetis nāk. Tee ir papreekšu dzīvojuši pee tām Per-

zeru robežām. Ka nu tee Perzeru ļaudis tos ne-eeredzeja, ir tee savu

Tēvuzemi atstādami svešas veetas meklējuši, un tik lab Vidzemē un

Kurrcmē, kā aridzan Leišos savu mājveetu ņēmuši." Un tad beidz:

~Tu zini kas tu bijis esi, veens pagāns: Tu zini kas tu tagad esi, veens

kristīts cilvēks: tāpēc dzīvo kā kīistitam cilvēkam peeklājās, un at-

stāj to vecu raugu tās elka-deevibas."

Nav leedzams, ka Bankavs ir tāpatkā Mancelius dzimis runātāj:?;

bet tam trūkst sava meistara dziļuma unplašuma unspēka. Tas ir se-

klāks un veeglaks. Kur Mancelius nodarbināts dziļām, smagām do

mām, tur Bankavs laipo veegli ar dzeesmu pantiņeem pāri. Tas ne-

apdomā un ne-apsver ilgi savus vārdus un tamdēļ tee krīt tad daudz-

kārt gan veetā, gan neveetā. Tā peem. pilnigi neveetā un izklausās

farizejiski tee vārdi kurus viņš saka: ~Tu zini, kas tu bijis esi, veens

pagāns" .. .
Un tu, ceenigais, mācitajs, nezini, kas tu un tavi senči

bijuši? — Pee Mancelius tādu neveiklibu un augstprātibu nesasto-

pam vis.

Tāpat labi ne-apdomadamsBankavs daudzkārt rīkojās savos spre-

diķos. Palūkojeet, cik nepeederigi viņš uzsāk peem. otrās adventes

svētdeenas sprediķi, kā:

~Nāc nākdams leelais Soģi, nāc,

Un tavus ļaudis pestit sāc,

No visa ļauna amen.

še, kur, adventei peederigi, bij atskanēt:

~Nāc tu ļaužu Pestitajs,
Ko mums Deevs ir dāvinaj's,

Bērniņ šķīstas jumpravas

(Bērns no šķīstas jumpravas),
Par ko visi brīnijās".

') mūzas vārds un Horodota vēstures 4. grāmatas nosaukums.



629

Bankavs it kā pūš pēdējā bazūnē, kas peeder - peekrīt sprediķim

par pastaru, par soda deenu
—

Dies irae, dies illa

Solvet seclum m favilla,
Testē Dāvid cum sibilla

kur soģi gaida; bet ne adventei, kur gaida ~ļaužu Pestitaju".
Pēc nodeklamētā pantiņa Bankavs sāk sprediķot:

~Mīii ticibas beedri! veens bērns ilgojās pēc sava tēva, veens ne-

vesels meklē ārstu un veens ceetuma vīrs (gribēja gan teikt ceetum-

neeks) vēlē atpestīts tapt no savām saitēm. Mēs esam visi Deeva bērni,

tāpēc mums peeklājās pee tēva turetees. Mēs esam vāji un neveseli,

tāpēc būs mums to debesu ārsti meklēt, kas meesu un dvēseli dzeedinat

var. Mēs guļam grēku ceetumā, no vella un pasaules saistiti, laid mēs

lūdzam to Pestitaju, kas mūs var atpestit, sacidami:

„Nāc nākdams leelais Soģi nāc
.. .

Kāda neskaidra, eeteepiga izturēšanās! Uzaicina, lai lūdzam

„Pestitaju"; bet aicina soģi. —
Tad viņš turpina:

Nāc kā veens žēligs tēvs, un izglāb tavus bērnus, nāc kā veens

ārste un dzeedē tavus neveselus. Nāc kā veens Pestitajs un atpesti
mūs no grēku saitēm. Atkal iznāk uz tam, ka še veenigais līdzētājs

var būt tikai Pestitajs; bet atkal Bankavs sauc saukdams:

„Nāc nākdams leelais soģi nāc" . . .

un ne-uztop unne-uztop uz ~Nāc tu ļaužu Pestitajs!" —
še mūsu spre-

diķotajs — gribētu sacit
—

ir tīri kā aizmauts.

Tā ka še Bankavs neveeteju dzeesmās pantiņu mocidams top sa-

pratigam, domātajam cilvēkam garlaicigs, tāpat ari dzen viņš savu

runatnibu līdz galējām robežām, tapdams pee tam reizām jocigs un

spocigs. Tā peem. viņš vāra garu, ūdeņainu virumu no ta gaiļa, kas

Pēteri aizdeedajis. Klausaitees, ar kādu uzcītību viņš ņem to leetu

preekšā.

„Ak grēcineeks, guli tu! Tas gailis dzeed.. Kas ir tas par gaili?

Tas bauslibas gailis, tas svēts Deeva vārds, kas tevi modina no grēku

meega; ak celees augšām, ka Jēzus tev apskaidrot var. Tu guli,

tas gailis dzeed. Kas ir tas par gaili ? Tas baznicas gailis, tee Deeva

kalpi, kas tev tos debess ceļus rāda. Ne aizbāz tavas ausis preekš viņu

mācibas, jo tee ne no sev pašeem, bet caur eedošanu ta svēta gara runa.

Kas tos neklausa, tas aridzan ne klausa Deeva garu. Tee sauc un brēc

ikreizas: šodeen, šodeen, kas jūs ta Kunga balsi dzirdeet, tad neap-

ceetineet jūsas sirdis, bet atstājeet no grēkeem, tad jums labi klāsees

pee meesas un pee dvēseles. Tu guli, tas gailis dzeed. Kas ir tas par

gaili? Tas sirds gailis, tava paša zināma sirds, kas visus tavus grēkus

uzraksta un tev preekš acim leek, sacidama: Redz to esi tu darijis,



630

tā esi tu pret Deevu grēkoj's un to elles uguni nopelnijis. Ak gribi tu

vēl snaust un gulēt! Celees augšām, jo laiks ir, lūdz Deevu, ka tu eekš

kārdināšanas ne eekrīt."

Redzeet, vaj tas nav skaists runas mākslas peemērs? Ira gan.

Bet tas nedara pilnigi nopeetnu, bet paveeglu, drusku jocigu, spocigu

eespaidu, kas nāk pa daļai no klīribas jeb kā ko klīriga zinatneeka,

kurš cenšas mums acu apmānāmu mākslu klāstit preekšā. Lai tik ee-

domajamees, kas še no ta veenkāršā nabaga gaiļa iztaisits. Tas stata

še preekšā veselu pusduci gaiļu. Tas ir bauslības gailis, svēts Deeva

vārds, baznicas gailis, Deeva kalpi, sirds gailis un zināma sirds. Top
trīs reiz jautāts, kas tas ir par gaili; jo nav veegli tos aiz šo daudzuma

pazīt un izšķirt. Redzeet, ka te no cēlā, izcilā līdz jocīgajam nav

ne soļa.
Peeminešu vēl Bankava Jāņa deenas sprediķi, kuru tas pildijis

ar dažādu vārdu, kristāmu vārdu nozīmes izskaidrojumeem. Uz tam

viņš laikam pavedināts no mūsu Jāņu dzeesmās:

„Paldees saku māmiņai,
Kas man lika Jānit' vārdā:

Visi mani daudzināja,
Kad atnāca Jāņa deena.

Valoda Bankava sprediķos ir tāda, ka tajā sastopams tik retais

teikums, kam nebūtu vācu konstrukcijas. Saimei tos preekšā lasot,

man nācees gandrīz ik katru teikumu pārstatit latviskā vārdu kārtā.

Kas šo sprediķu grāmatu visvairāk darijis pee ļaudim par eemīletu, tas

ir tās sprediķu īsums. Tee katrs ne-eeņem vairāk kā trīs lapas. Ir tā

savadi, ka Mancelius sprediķu gra*mata iznāca ta nāves gadā, tāpat ari

viņa pēcnācēja Bankava sprediķu grāmata iznākuse sava sacerētajā

nāves gadā. Un šīs peederibu pee vecās skolas, jeb mazākais šīs pē-

das, rāda tādi kopigi vārdi, kā: ~kattrs" (ari še vēl leetots relativa no-

zīmē), „laid" (lai veetā) ~juhsas Sirdis" (jūsu sirdis), „Spreddiģģi"

v. c. Aiz jau mineteem eemesleem un ari tamdēļ, ka citas tādas īsu

sprediķu labākas grāmatas nebija, ta izplatijās tik ātri, ka jau 1797.

g., t. i. pēc 72 gadeem iznāca peektais izdevums. Līdzigi Mancelium

ari Bankavs par saveem ~Lattwiskeem Swehtdenas-Darbeem" esot sa-

ņēmis sumināmus pantiņus vācu, latiņu un latvju valodā. Tak daži no

šeem suminumeem izklausās kā paslēpti peezobojumi no skauģeem un

nenovīdneekeem eedvēsti, kā:

~Er, Herr Pastor giebt die Proben,

Die der Būcher Fleiss erhoben:

Er sucht Gott und Welt zu dienen,
Gleich den honigreichen Bienen:
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Wass gelesen, wasgedacht,
Muss auch seyn ansLicht gebracht.

Was Mancel' vorhin gelehret,

Fūreck' durch den Fleiss vermehret,

Wischmann schon und nett gegeben,

Das will er noch mehr erheben;

Er \vird seynderLetten Licht,
Das durch dunkle Wolken bricht."

Ko Mancels vispirmak mācij's,

Fūrekers ko čakli vācis,

Višmans jauki, daiļi sneedzis, —

Viņš grib būt vēl vairāk teecis.

Viņš nu latvju gaisma būs,

Kas šķeļ tumšus mākoņus.

Bīnemanis (miris ap 1711. vaj 1730. g.).

Beerns Viļums Bīnemanis (Bernhard Wilchelm Bie-

nemann) bijis vispirms par mācitaju Vidzemē Sunākstē, pēcāk Kur-

zemē kā „rādas" pa preekšu Zemitē, tad kopš 1720. g. Spārē; miris

ap 1730. gadu. Vidzemes dzeesmu grāmatas preekšvārdā gan nepareizi
minēts ,ka viņš miris kā Zemites mācitajs Kurzemē 171 1.g.; bet tās pa-

šas grāmatas dzeesmu rāditajā peevests ka viņa nāves gads 1720. g.

1. Viņa dzeesmas.

Bīnemanis ir mūsu bagātā svarigo ticibas
-

dzeesmu laikmeta

trešā visspožākā zvaigzne. Pēc Fūrekera un Dica viņš ir trešais, kas

latveešeem visleelako daudzumu teicamu garigu dzeesmu sagādājis.

Viņam peeskaita veselu simtu tādu nepārspētu ražojumu. Ka Bīne-

maņa dzeesmās ari pateesi teicamas un eemīletas, par tam leecina tas

gadijums, ka tās gandrīz it visas vēl visjaunākajā laikā uzņemtas mūsu

dzeesmu grāmatās. Tā Kurzemes dzeesmu grāmatā no 1836. un

1839. g. ir gandrīz vēl it visas (90) atrodamas un ari Vidzemes dzeesmu

grāmatā no 1891. g., kuras izdevēji daudzkārt nevajadzigi, neveikli

gar viņu valodu un saturu grābstījušees un lāpījušees, tomēr no tām

leelakā daļa paturēta. Un šīs viņa dzeesmās izdalās uz 37 dzeesmu

grāmatasnodaļām. Visvairāk kristigā dzīvošana ir viņa mūžu nodarbi-

najuse. Šai nodaļai viņš tulkojis un sacerējis visvairāk dzeesmu. še

uzejam ari viņa veenigo oriģinālu; tajā viņš kā veens no pirmajeem

ar cītibu un spēka pilnu valodu uzstājas pret alkohola postu. Viņš

eesāk tā:

1. Tev sūdzam, visuvaldigs Deevs! To negantigu vaļu, Ko blēžu

pulks ir noņēmees, Kas tur ar vellu daļu; To, kas tev tāli no mums
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šķir un visu ļaunu avots ir, Nekādu grēku šķeetot.
2. Tās peedzāršanas saldais grēks Tik dziļas saknes ņēmis,

Ka, jebš tavs taisnais dusmu spēks Tam grūtu sodu lēmis, Ne bē-

dāts top nei gods nei kauns, Tā rij un plītē vecs un jauns. It kā tas

amats būtu.

3. It retais ir, kas apdomā, Ar šaušalām un breesmām, Ka pee

ta kupla dzērēja Eekš ugunigām leesmām Dažs plītetajs jau aiz-

braucis, Kur nāvigs elles biķeris, Pilns sēru, viņu pilda.

6. Tāds atrauj Deevam dvēseli, Un šai to Deeva preeku, Par

Deevu ceļ to vēderu, To pildidams"parleeku; Tāds svēteem vārdeem

lāstus jauc, Drīz Deevu min, drīz vellu sauc, Un zaimo Deeva godu.

7. Tam tā veensvēta deena šķeet, Kad viņš pee mucas sildās Un,

grēks ir sakot, dažs kad eet, Pee svēta galda pildas! Tā cūkas savus

svētkus svin, Un šis, kas vēl no Deeva zin, Tā Deevam kalpojs, leelās.

8. Tik pat viņš tos, ko augsais Deevs Ir licis godāt, taupa, To

purnis kad eeslapinats, Tos aizņem, lād un laupa. Tur kaušana ar

reešanu, Bezgoda darbs ar valodu, Un zagļu skolām jaucas.

9. Cits citu, radu radineeks, Ar meleem nodar mellu, Tur citu

vilt un maitāt preekš, Tur dzīvots top ar vellu, Tur prāti kūst, tur mēle

lūst, Tur cilvēki par lopeem kļūst, Par spīti raditajam.

Ja Bīnemanis bija skubināts šādu dzeesmu sacerot, tādus stiprus
vārdus pee tam leetot, tad lemjams, ka tolaik vērdzinatee, kalpinatee

ļautiņi nekur citur nezināja savu bēdu remdētāju un nastu atveeglotaju

atrast, kā pee sīvā. šai pašā nodaļā ir ari ta pazīstamā dzeesma „Lab

tam, kas preekš Deeva vaiga Ne eekš ļaunu runām mīt", ko vidzem-

neeki pārtaisījuši: Zvētigs, kas preekš Deeva vaiga Ļauneem ceļeem

atraujas."

Tad seko krusta un bēdu dzeesmu nodaļa ar sešeem tulkojumeem,

starp kureem atrodās veena no visskaistākajām, pazīstamākajām

dzeesmām: "Būs veenam man būt par to svešineeku! Kad gals būs

bēdām, kas man' māc pārleeku, Cik ilgi kļūšu no tām sāpēm kauts,

kad tapšu esno tikdaudz mokām rauts? (Vidz.: iz savām mokām .. .).

2. Kad saule rād' tās gaišas rīta pēdas, Tad kaujās vēl ar manim

simtas bēdas, Nāk, mēnesnits ar tumšas naksniņas, Tad kavēju to

veenās asarās." (Vidz.: Kad saulit' lec un atnes jaunu rītu, Uzmodees

redzu, ka vēl bēdās mītu; Nāk mēnesnits eekš tumšas naksniņas.
Es nakti vadu veenās asarās".).

12. „Kā dažkārt redzam meža putnu skrējām, Pār akmiņeem,

pār kokeem, kalneem, lejām, Kad medineeka troksni tas izdzird, Tā

mītu es ar bailes-pillu sird'". (~meža putnu" pārtaisits — ~putniņu

mēs" . ..).
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15. ~Ak kaut es balodišeem līdzi skreetu, Tad aizdotos uz kādu

tāļu veetu!" (Pārtaisits: ~Un spētu aizdotees"
. . .). šai dzeesmai ir

17 pantiņi. No teem Vidz. dz. grāmatā uzņemti tik 12. —

Ar peecām dzeesmām seko vakardzeesmu nodaļa. Te ir tās pa-

zīstamākās: ~Mana sirds! gan strādāts nu, Ņemees svētu vakaru"

un „Nu, gulēt meegu gardu, Eekš mīļa Jēzus vārda" (Pārlabots:
.. .

~meegā gārdā Ta mīļa Jēzus vārdā".).

Septiņām nodaļāmir katrai pa četrām dzeesmām : 1) Jēzus dzee-

smās —
te sastopam trīs jo pazīstamas dzeesmās, kā : „Ak ! kur savu

galvu leeku?"
— ~Jezu, dzīvibiņa salda" (V.: ~Jēzus, dzīviba man

salda") un ~Visur, kur es kāju speru" (V.: ~kājas") ; 2) Jēzus cee-

šanas un miršanas dzeesmās: še atrodam to visskaistāko pērli starp

Bīnemaņa dzeesmām, kurai ir jo skaists meldiņš un nepārspējamiskai-

sti vārdi. Vidzemes izdevumā ta nav eeveetota. Ta ir pate pirmā šaī

nodaļā un it kā leelās sāpēs eekļeedzās: ~Ak būs tā aizeet manai

dzīvibiņai! Ak ja, ta dārga dvēsel' iseet viņai! Kur ir mans Deevs?

Kur glābšos es? Ir bēdas tādas, kā šīs manas ziņai?"

2. Tai rīta zvaigznei vakars noņem varu, Tas Deeva jērs nogul

us krusta zaru, Lai raudat sāk, Kas žēlot māk, Ko kavējos es līdz

mirt, ko es daru?

3. Tas varenais, tu isredzeta tauta! Ta agri dzīta stirnite top

kauta; Ta Tēva vārds, Kas svēts un gārds, Ta jauka puķe kļūst

no zemes rauta.

4. Atdzisis gul, kas zem' un debes' silda; Ko ell' un debess godā,
bedri pilda, Kas mūs aizstāv, Kas nāvē nāv', To nāvi eeved nomi-

rušu ķildā.
5. Jūs kapi plīsteet, akmeņi sašķīstat, Bēdz saule, zeme satrīc,

viļņi rīstat; Sauc gaiss: ak grēks! Dreb' zvaigžņu spēks, Kas savu

Kungu bīstat un pazīstat.

6. Tas gans ir miris preekš teem mīļeem jēreem: Nāc Jāzep, nāc

to rakt ar tavām bērēm, Sneedz drānas šur, Ko rokā tur', Leec zāles

ivlāt bes svara un bes mēreem.

7. Es nabags ar', mans Jezu! tev par godu, Pēc (Par) tavu

meesu apkopšanas dodu, Salaustu prāt', Un sirdi klāt, Lab' man, kad

šinī kapā tev' atrodu!
8. Tavs labais Gars to kapu ceeti aizslēgs, Un ticiba to sargāt

labi nojēgs. Tad būs man gan, Nedz mūžam man, šīs peeticibas
minēšana izbēgs.

Te ņemtas jo jaukas gleznas, te mainās maigums ar jestru spēku,

Te eeskan antitezes, te labas atskaņas un pēdigi pusatskaņas leetotas.

Tādas tās te ir: „a i s slēgs", „nojēgs" un ~i s bēgs". Pee pilnigām

atskaņām tām zilbēm, kurām ir uzsvars, nepeeceešami jāsaskan un
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nedrīkst būt tādas, kā: ~ais", ~no" un „is", pee kurām nevar ne runas

būt no atskaņas. Ta otra zilbe še ir mazāk no svara. Ta še nav iz-

šķīrēja .

8) Svētdeenas dzeesmās ir pazīstamākā ~Kungs Jēzus Krist, nāc

pee mums būt."

4) Grēku atgreešanas dzeesmās uzejamas divi jo pazīstama.*,

proti: ~Ak debess Tētit žēligais! Es ceļos metees lūdzos" un ~Kungs

es esmu grēkos kritis, Tee kā smaga nasta grauž. No ta taisna ceļa

ritis, Ko tu mācijs; tas man gauž Beedē, un man dzen šās bēdās,

No tev bēgt unapslēpt pēdas". — šai dzeesmai ir spēcigi vārdi:

2. Bet kur nabadziņš es bēgtu To, kas visās malās būs: Kaut

pār jūru aisbraukt jēgtu, Meklētu besdibeņus, Kaut ir vējam līdz

aisskreelu, Taču zini tu to veetu.

8i Labāk tāpēc pats isteicu, Kungs, es esmu npzeedzees.. .

4. Cilvēks kaut būt turejs ziņā Smilšu graudus jūrmalā, Taču

nezinu no viņa, Vaj viņš visā prātiņā, Manas vainas zināt spētu,

Ja tik pusei usminetu.

5. Raudait, gāzeet, ritinajeet. Manas acis asaras, Gāzeet, rau-

dait, ne nostājeet, Peejauc mute vaimanas, Ak kaut viņas avots

kļūtu, Un man asaru gan būtu". Ari šo skaisto dzeesmu Vidze-

mes izdevumā raudzijuši labot, bet maz sekmigi, pee tam veenu pantu

pavisam atmesdami.

5) Kristigās draudzibas dzeesmās. Te atrod to visai pazīstamo:

~Kungs! kā tev tīk, ar man' tā dar', Nekad man kas būs preti."

(Vidz.: Nekas man nebūs preti!).

6) Miršanas un bēru dzeesmās. Te ir pazīstamās: ~Bes bēdām

labu nakti, Tev nikna pasaule!" un „Cilvekam kā zālei klājās". Pē-

digi

7) Dzeesmās pēc pa-ēšanas ari četras.

Pa trim dzeesmām eeveetotas trijās dzeesmu nodaļās: 1) leel-

deenas dzeesmās, 2) vasarsvētku dzeesmās —te ta vispazīstamākā,

jo veiklās vārsmās leetā: ~Deevs svētais Gariņ pee mums nāc, Un

mūsu sirdīs mājot sāc, Nāc siržu-saules spožums; Tu tās bes tevim

tumšas redz, Kad tavu spīdum' uz tām sedz; Tad viņām preekš un

drošums. Drošu, Košu, Jaukumiņu, Dzīvibiņu Tu atnesi, Un kā

Tēvs peelūdzams esi".
— 3) Rīta dzeesmās.

Ik pa divi dzeesmām apveltitas deviņas nodaļas. Tās ir: 1) Ad-

ventes dzeesmās: ~Jauns gads tāsDeeva baznicas Nāk, Kristus drau-

dze preecajās" (Vidz.: Jauns gads nāk Deeva baznicās
. . .) un ~Zems

un vājš, šīs vājās Bēdu zemes mājās, Deeva Dēls ir nācis" (V. pār-

taisīta: „Deeva dēls šaīs vājās Bēdu-zemes mājās Zemibā atnācis").

2) Atspīdešanas- jeb Zvaigznes-deenas dzeesmās: „Kungs Kristus!
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tava draudzibiņ, Teic tava vārda gaišumiņ'" (V. pārtaisita: ~Kungs,

tava draudze kristigā, Ir līgsma tavā gaišumā") un „Pēc ka Eerodes

bīstees tu, Ta Kunga Kristus dzimšanu?" (nav V. dz. grāmatā). 3)

Trīsveenibas dzeesmās: „Ko visas pasauls gudriba, Ne teikt var,

nedz ismanit" un „Kirie, ak visu augstais Tēvs un Deevs". 4) No sv.

lūgšanas: ~Ak mūsu Tēvs unDeevs" un „Tēvs visu, kas tev' peesauc"—
tik veens pantiņš, kurā sa-īsinats Tēvs-mūs. 5) Pēc grēku sūdzēšanas:

~No visas sirds es pateicu Tev, žēligs debess tētit:,:" un ~Paldeevs

mans Deevs, es atkal nu, no grēku nastas svabads :,:". 6) No taisno-

šanas: ~Ta Augsta Dēls nes ceezdams mūsu mokas un apakš mūsu

vainu nastas lokās" un ~Ta ticiba dod taisnibu, Kas nāk caur Kristus

ziņu" (V.: ~Ta Jezu savu zina"). 7) Kara laikos: ~Ak grūtums gau-

ži smags un pikts, Us mums no tavām rokām likts, Ak, visuvaldigs

Tēvs!" un ~Kriste, savu ļaužu sargs, Gans un Palīgs augsts un

dārgs"
...

8) Ceļa dzeesmās: ~Eekš Deeva vārda eetām mēs" un

„Mans visu mīļais Tēvs un Deevs". 9) Gaisa dzeesmās: ~Ak Deevs!

mūs gaužas breesmas māc, Tu savas dusmas us mums ber :,: Ta gaisa
balss krāc, rūc un šņāc, Viss izplīst, kad tavs pērkons sper, Ne būs

mums zemes tārpiņeem, Kas tavu leelu varu redz. No visas sirds

būt bailigeem, Ko tumsiba un uguns sedz". (V. dz. gr.:...~No gaisa
vētra rūc un šņāc, Viss pārplīst" ..

.

Kur bēgt būs taveem cālišeem"...)

un „Pateikšana pēc pārgājuša pērkona laika": „Deevs stiprais, visu

augstākais, Tu visu spēku valditajs! Nu nobeidzees tas breesmas

brīd's, No ka vēl sirds un kauli trīc.

2. Tev' slavējam, tev' bīstamees, Tu varenais un bārgais Deevs!

Kam tava spēka brīnumi, Ir redzēti un dzirdēti". (V.: ~Mums tava"...).

Pēdigi peecpadzmit nodaļās atronamas tik pa veenai dzeesmai:

1) Zeemsvētku dzeesmās: „Us augšu dodees dvēselit', Met

bailes nost un breesmas :,: Pats debess pulks us preeku krīt, Dzeed

līdz ar viņu dzeesmās, Jo Deeva visu mīļais, Kas veens ar Tēvu

svēts un leels, Pee tev, kas sev veenbaidees, Ir šodeen zemē laidees".

(V.:... ~dvēselē" .. . ~Tee debespulki gavilē, Dzeed tu ar savas

dzeesmās! Jo Deeva visu mīļais Dēls, Kas veens ar Tēvu svēts un

leels, Tas pee tev tavās baidēs Ir šodeen zemē laidees")

2) Jaungada dzeesmās: ~Caur sāpēm un caur raudām, Caur

tik daudz noskumšan' :,: Caur sirdēsteem un gaudām, Tu Deeviņ

līdzej's man, Pēc izredzētām bēdām, šis vecais gads ir beigts, Tāpēc

top us tām pēdām Tavs gods no manim teikts". (V.: Tu Deevs

palīdzej's man. Pēc dažām grūtām bēdām šis vecais gads ir beigts,

Tāpēc uz gada beigām, Tavs gods no man top teikts".).

3) Jēzus debesbraukuma dzeesmās: „Ar troksni pilnu preecas

•Usbrauc ta goda Deevs :,: Tur bazūnes nokleedzas, Dažs balss dod
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dzirdetees, Nodzeedait Deevam god': Apdzeedait ar samaņu, Un

usteikšanu skaņu, To Kungu Cēbaot". (V.:... preeka Tas Deeva

Dēls uzbrauc. Bazūnes pilnā spēkā Un eņģ'ļu balsis sauc: Nodzee-

dat Deevam god'! Apdzeedatnu ar skaņu, Ar god' un pateikšanu"...).

4) Miķeļa dzeesmās: ~Slav' un teikšanu tev dodu, Kungs to

eņģ'ļu, leelais Deevs :,: Visām tautām būs tev godu Nest, un preekš

tev zemotees, Tev bes mitēšanās slavēt, Ka tu tavu Garu draudz',

Kas eekš nelaimes mūs saudz, Mums peesūtit ne grib kavēt, Kas var

tevim pateikt gan, Deevs, par tādu žēlošan'".
—

Šīs dzeesmās

jaukums top veikli celts caur variēto epiforu. Ta paleek otrajā pan-

tiņā ta pate; bet trešajā jauskan: ~Ka ne veensvar pateikt gan Dee-

vam par šo līdzešan'!" — ceturtajā: „Kas var tevim pateikt gan,

Deevs, par šādu baudišan?"
— peektajā:. ..

~Deevs, par tādu māci-

šan'?"
— sestajā: . . . ~Deevs, — septitajā: . . . ~Deevs, par to ee-

preecešan'?" — astotajā: . . . „Deevs, par šādu mīlešan?" un pēdigi
devitajā pantiņā: ~Usņem par to aridzan, Eņģ'ļu Kungs, šo slavešan'!".

5) ~Katķismus"-dzeesmās: ~Pee manim nāceet tikuši, Jūs

svēti Deeva bērniņi, Es jums šeit likšu preekšā, Kā pazīstams un

bīstams Deevs, Ak mīļi bērni klausaitees, Jo gudriba te eekšā.

(V.:... ~.lūs mīļee Deeva bērniņi" Kā bijājams tas svētais

Deevs" . ..).

(i) Desmit Deeva baušļu dzeesmās: ~Kungs tavus baušļus pamāci,

Tu mācitajs to siržu :,:

7) Kristigās ticibas dzeesmās: ~Eekš veenu Deevu ticu es, Kas

debes' ar tās zemites, Un visas viņas leetas Ir radij's tukšās veetās"...

8) Preekš grēku sūdzēšanas dzeesmās: ~Savam Deevam gribu

gaustees, Eekš cik grūtām bēdām mīt Mana vāja dvēselit', Kas jau
sāk ar domām dauz'tees, Un tas ļaunais sitās klāt To pārleeku bee-

dinat". (V.: .. . ~Kādās grūtās bēdās" Ka ta sāk ar domām lau-

stees, Un ka" ...).

9) Svēta vakar-ēdeena dzeesmās: ~Es drošais grēcneeks, kā-

rodams, Tev dzīvib's maizi saldu :,: Isgribees gribu meelojams, Ar

tev, pee tavu galdu. Kungs Jēzus, tāpēc lūdzos es, Pareizi dod sa-

taisitees, Ka ceenigs veesis topu".

10) Pee un pēc sv. vakar-ēdeena dzeesmās: ~Kā jauki tu pa-

meeloj"s, Vismīļais Jēzus, tavu vecs' :,: Un bagatigi žēloj's, Ka man

no sirds būs preecatees, Ak baribiņa salda, Ak malciņš gardākais!
Ko man pee sava galda lr devis žēlotājs, Kas spēku, siid' un garu.

Man vājam stiprina, Kā es to isteikt varu šī manā dzeesmiņā". (V.:

~savu vecs'"
.. . ~Ak maizite tik salda"

.. . ~Tas" .. . šaī vājā". ..).
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11) Slav- un pateicibas dzeesmās: ~Deevs, kas man rādijs, pe-

stijs un dod preeku! Ko atdošu? es ne-atrodu neeku! No zemes

leetām : kas jel minēt māk, Kas visas, Kungs! no tavām rokām nāk."

2. Tu sirdi grib', kas veen pee tevim turas, Kas nemāk vilt is-

likšanās jebkurās, Kas taisna ir un nenozeedziga, Jeb kas no grū-

tām sāpēm dauzita". (V.: ~Deevs, tu"... devis preeku"... ~Es
ne-atrom' neneeku. Ko upurēt tev nabags cilvēks prot? Tu esi pats

tas Kungs, kas visu prot. ~kas no tev ne-atlaižas, Ar paštaisnibas
viltibu nemaisās, Kas, lai ta gan nav nenozeedziga, Tomēr no grēku-

sāpēm salausta").

12) Meera pateicibas dzeesmās: ~Lai teic ar slavēs dzeesmām

Pēc beigtām kara breesmām, Kam mute ir un mēl' :,: Jauns, vecais,

vīrs ar seevu, To leelu debess Deevu, Kas mums nu jaunu meeru vēl."

(Vid.: . . . ~no jauna". . .).

5. Viss zaļums mežos jaukos, Tās puķes klajos laukos, Tās de-

bess zvaigznites, Tee putni visās malās, Tee zvēri savās alās, Tee

Deevu apdzeed skanigi". (V.:... ~Tee debess-spožumi" .. . ~Tee
Deevam dzeed" .. .).

13) Mēra laikā: ~Tu jauki gan mums, mīļais Deevs, Ka tu

mūs gribi taupīt :, Ar taisnas mutes solijees, Kad sērga nāks mūs

laupit, Kad tikai īstā žēlumā, Un pastāvigā ticibā, Pee tevim laikā

steidzam". (Vid.: ~Tu gribi, mīļais Kungs un Deevs, Mūs žēlot un

mūs taupit, To pats mums esi solijees, Kad sērga nākšot laupit; Ja

tikai īstā žēlumā Un pastāvigā ticibā Mēs steidzamees pee tevis").

14) Pēc mēra: ~Nāceet, lai mēs Deevu godām, No ka esam pa-

glābti :,: Pateicibas dzeesmu dodam, Mīļi Deeva ļautiņi! Kungs,
kas tavu lēnibiņu, Tavu Tēvu žēlumu, Tavu spēk' un laipnibu Isteikt

var pēc īstu ziņu! Visu savu mūžiņu, Es par to tev pateikšu". Ari

šīs dzeesmās spēks un jaukums top celts un, tā sacit, no-apaļots caur

tikai drusku variētu epiforu jeb veenadām beigu vārsmām: ~Visu

savu mūžiņu, Es par to tev pateikšu".

15) Pastara deenas un mūžibas dzeesmās: ~Kristus saime, kas

to Kungu gaida, Lai ta atnākšana jūs ne baida, šo padomu klausai-

tees, Ko jums dod pats Deevs". — šai dzeesmā atrodās tas pantiņš,
ko sētu ļaudis daudzkārt it kā sakāmvārdu peeved, proti 7. pantiņu:

„Saimneeks, kad tam taisni zināms kļūtu, Kurā stundā zaglis nācis

būtu, Viņš būt meegu atmetis, Un to gaidijis." — Bīnemaņa dzeesmās

apzīmētas ar burteem B. W. B. jeb B. W. B. P., t. i. Beerns Wiļums
Bīnemanis Pastor1).

') Bīnemaņa Dzeesmu grāmata 1714. g. iznākuse; tajā atrod tikai Bīnemaņa

ain Višmaņa dzeesmas. Ta izdota uz Meža- un Buku-muižas draudžu gādibu.
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2. Kritisks apskats.

Mūsu garigu dzeesmu pazinēji tura Bīnemani par tik svarigu, ee-

vērojamu dzeesmu meistaru, ka viņu min tūliņ pēc Fūrekera un pirms

Dīca. Tā to darījuši Vidzemes dzeesmu grāmatas izdevēji (Rigā 1891.

g.) dzeesmu rāditajā, jebšu preekšvārdā (1889. g.) tas peevests pēc

Dīca kā Zemītes mācitajs, kurš miris 1711. gadā, kamēr Dīcs atzīmēts

kā 1721. g. miris; tā ari māc. J. Neulands savā preekšlasijumā ~Par

mūsu baznicas dzeesmu grāmatām" Latveešu draugu beedribā (Rigā,
8. dcc. 1904. g.): „Fūrekers, Bīnemans un Dīcis, šee trīs ir pateesi visu

mūžu dzeesmu-grāmatu pamata liceji saucami, šos trīs vēlākos laikos

neveens vairs nav aizsneedzis nedz valodas glītibas ziņā, nedz pēc

dzeesmu svara, jo Lutera un Gerhardta dzeesmās, ko šee vīri tulkojuši,
ir un paleek visu baznicas dzeesmu kronis. Pavisam aplam un pretru-

nigi spreež par Bīnemani J. Veismanis, kā: ~Gan viņš daudz sliktāks

tulkotājs nekā Fūrekers un Dīcs, taču viņa dzeesmās atronamas prāvā

skaitā visās dzeesmu grāmatās. Ļoti pazīstamas p. p.: ~Ak debess

tētit žēligais" un „Nu gulēt meegu gārdu"1). Tā ka Bīnemaņa dzee-

smās atronamas prāvā skaitā —kā Veismanis saka —, bet, kā mēs

redzējām, gandrīz it visas visās dzeesmu grāmatās, —
tad nebūt ne-

drīkst apgalvot, ka Bīnemanis „daudz sliktāks tulkotājs"; jo ta ir tad

pretruna, kas ne ar ko nav peerādita. Veismanis, kā šķeetams, šī tei-

camā tulkotajā dzeesmās maz pazinis, varēdams no viņa leelā skaita

ļoti pazīstamu dzeesmu tik divi veenpeevest. Turpret mēs iz leelā pee-

mēru daudzuma varējām pārleecinatees, ka tāpat formas, kā satura

ziņā Bīnemanis ir, mazākais, tik pat teicams tulkotājs, kā ta laika-

beedrs, Dīcis, unka viņš dzejiskumāun atskaņās neko nestāv pat lee-

lajam meistaram Fūrekeram pakaļ. Tak pee viņa ražojumu apspree-

šanas literatūras vēsturneekam sajūtams kā robs, ka trūkst jebkādu

ziņu ari par šī literāta dzīvi. Nav zināms, kas tas dzimis un par viņa
nāves gadu minstinās.

Ari Bīnemanis leeto vēl dažas vecas valodas formas, tā peem. jau-

tājamo partikulu „ar", kā ta vēl dainās sastopama unsalīdzināma ar

greeķu 'apa; „Ar (-voi, vaj) viņš visā prātiņā Manas vainas zināt

spētu ?" — „mūsas deenas" = mūsu deenas un optativu.

Steineks (1681.—1735.).

Vilis jeb Viļums Steineks dzimis 1681. gadā Vec-

Aucē, kur viņa māte bija bērnu saņēmēja*. Bērnibas gadus tas palai-

dis Tukuma apkārtnē. Deemžēl nav mums zināms, kā viņš ticis pee

augstas izglītibas. Bet no 1718. līdz 1735. vaj 1736. gadam viņš bijis

*) Sk. ~Latvju tauta. Enciklopēdisku rakstu virkne. I. burtnica: Latveešu

rakstneecibas vēsture līdz brīvlaišanas laikam. No Pavasaru Jāņa. Jelgavā, 1893.
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par mācitaju Tukumā. Baznicas vēsturneeks Tečs stāsta, ka veesibās

dažkārt ļaunprātigi cilvēki, gribēdamimācitaju Steineķi ar ta latveešu

dzimumu kaitināt, tīšām vērsuši sarunas uz zemneeku seeciņeem; bet

augsti mācitais un kreetnais vīrs esot caur savu deevbijigo un tikumigo
dzīvi apkaunojis visus eenaidneekus. Gars Steineķim nesees ne tik

veen uz garigām, bet aridzan uz laicigām dzeesmām. Tā viņš kādas

tādas dzeesmās dēļ, kurā bijis aizķēris leelkungu Ferdinandu,tapis ai-

cināts pee baznicas teesas. Eekam braucis turp, viņš licis baznicā no-

dzeedat Bīnemaņa dzeesmu „Bes palīga atstājis" un mājās pārnācis
atkal Fiirekera dzeesmu ~Lai Deevu visi līdz". Vilis Steineks, kā rādās,

miris Tukumā 1735. vaj 36. g., tā tad tikai 54 vaj 55 gadu vecumā.
—

Kurzemes dzeesmu grāmatā no 1833. un 1839. gada ar parakstu
W. St. P.tikai četras dzeesmās no viņa. Tās ir: 1) Jēzus ceešanas un

miršanas dzeesma ~Ak! vaigs no asins strutām, Un ērkšķeem samai-

tāts, Ar seekalām un putām no blēžeem apmētāts, Ak! Vaidziņ,
košs par leeku, Kam saule ne nāk klāt, Bet darits nu par neeku, Tev

nāktu sveicināt".
— 2) No grēku atgreešanas: „Man teešām netīk, saka

Deevs, ka tam būs zust, kas nozeedzees, Bet tas man ira patīkams, ka

tas no grēkeem, Eekš (No) ļauneem darbeem mitējas, Un mūžam

dzīvot sataisās". —3) No kristigās dzīvošanas: ~Es lūdzos divi lee-

tas man, No tevis, Kungs, tās aridzan Tu man neieegsi, kamēr še Es

kūļos, vārgu zemitē :,:" Tas divi leetas sevišķi ir: ~Ne dod tapt visai

nabagam, Nedz ari pāri bagātam". 4) No kristigās draudzibas:

~Kungs Deevs, mums gribi žēligs būt, Un svētit, ko pats devis, Tav'

vaiga gaišum' leec mums kļūt, Mūs vadit ar' pee tevis, Ka tavus dar-

bus atzīt var, Un kas tev mīl, top zināms, Un Jēzus Kristus stiprums

ar', Un visām tautām minams, Ka tās us Deeva greežās".
Tās ir mums pazīstamās Steineķa deezgan labi izdevušās garigās

dzeesmās. No viņa laicigām dzeesmām nav mums deemžēl neveena

pate pazīstama, ari ta nē, kurā viņš Kurzemes leelkungu Ferdinandu

aizķēris. Pēdigi tas visintresantakais še ir tas, ka pēc Jura Elģera

mūsu vecākajā literatūrā mēs sastopam Vili Steineķi laikam kā otru

dzimušu latveeti.

Gravens (miris 1746. g.).

Aleksandrs Grāvens bija pirms Kurzemes leelkunga pilsmācitajs

1710. g. Taī pašā gadā Kurzemes leelskungs Fridriķis Viļums paņēma

Grāvenu līdz uz Peterpili, eesvētit leelkunga laulibu ar leelkņazeeni

Annu; ceļā uz mājām leelskungs saslima un nomira; 1711. g. Grāvens

pavadija viņa meesas uz Rigu. Tad mācitajs Zalgalē un Bauskas prā-

vests, vēlāk mācitajs un prāvests Sēlpilī. Jaunā leelkunga Ferdinanda

valdibas laikā beidzot nācis Jelgavā rīta mācitaja un superintendenta
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veetā (1717. g.), Grāvens stipri stājās preti Cincendorfa brāļu beedri-

bai, kas gribēja eespeestees Jelgavas baznicas draudzēs; dibināja

Jelgavā nabagu baznicu, tagadējo Jāņa baznicu, kur karājās vēl ta-

gad viņa ģīmetne; aizstāvēja baznicas teesibas pret muižneecibu, rū-

pējās par tām, ka Kurzemes draudzēs eevestu trīskārtigos svētīšanas

vārdus, ņēmās pārraudzīt visas Kurzemes baznicas, eesvētija mācitaja

amatā ķādus 93 kandidātus un eeveda veetās vairāk kā 120 mācitajus

(mēra laikā daudz bija miruši), eesvētija Jelgavas rātsnamu un Jel-

gavas pilij pamat-akmeni, lika uzņemt kristigā ticibā kādus 106 turku

un tatāru bērnus, kas atradās gūstiti Mežotnē un pats nokristija kā-

dus 40 no šeem; leelskugs Birons šos bija dabūjis dāvātus no saveem

kreevu radineekeem, kas tos bija pārveduši no Krimas kara. Grāvens

no jauna apgādāja latveešu dzeesmu grāmatu 1727 g., preekš kam

Kurzemes valdiba deva 200 dālderus, tā ka grāmata iznāca 6000

eksemplāros; izdeva papildinātu baznicas amata jeb mācitaju rokas

grāmatu (aģendi) ar Pestītajā stāsteem 1744. g., pārlaboja Mancelius

sprediķu grāmatu (1746.) un palīdzēja latveešu bibelei nākt otrreiz

eespeestai (1739. g.). šī izdevuma galvenais apgādātājs bija Dr. Jāņa
Fišera dēls, toreizējais Vidzemes ģeneralsuperintendents Jēkabs Ben-

jamiņš Fišers. Vecuma galā Grāvenam vēl peedāvaja Vidzemes ģene-

ralsuperintendentaveetu, ko tas nepeeņēma; jo viņa mūža deenas bija

jau skaititas; tas nomira 1746. gadā.

Hespe (miris 1752. g.).

H c s p c (Nicolaus Friedrich)pirms Džūkstes, tad Bauskas mācitajs

un prāvests. Vidzemes dzeesmu grāmatāno 1891. g. minēts dzeesmu

rāditajā 1699. g., kad viņš miris; bet tas nevar būt tamdēļ, ka Hespe

sēd vēl 1739. g. komisijā, kurai bija bibeli caurlūkot otram izdevumam.

Nikolais Fridriķis Hespe pārcēlis pavisam četras garigas dzeesmās.

Nule minētā Vidzemes dzeesmu grāmatā no tām uzņemtas tikai trīs;

bet mūsu reižu reizām citētā Kurzemes dzeesmu grāmatā ar tulkotajā
inicialeem N. F. H. atronamas visas četras. Tās ir: 1) Jēzus dzee-

sma : ~Es pee Jēzus turēšos, Kas preekš manis likās kautees :,: Kā

tad man ne peeklātos, Us ta veenumēr paļautees; Viņš man gaiši

apskaidros, Es pee Jezu turēšos." — (Vidz. dz. gr. pārtaisits: ~Kas

par mani licees kautees...").

2) Slavas un pateicibas dzeesmās: ~Vesels būdams traucees

sākt Pateicibas dzeesmās, Steidzees Deeva preekšā nākt, Slavē

to bes breesmas, Kas tev pirmak radidams Devis kājas, rokas, Un

vēl tagad žēlodams, Nogreež visas mokas."

8) Rīta dzeesma: ~Augstais Deevs, kam slava dota, Debess,

zemes Raditajs :,: Trīs eekš vārdeem, Veens eekš goda, Tēvs, Dēls,
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Gars, Deevs saldākais: Kura valstī zvaigznes ir. Kas mums deen' un

nakti šķir." (V. dz. gr.: .. . ~Deevs trīsveenigs svētā godā, Tēvs,

Dēls, Gars, apžēlotājs, —
Tavā" . . .).

4) Vakara dzeesma: ~Nu dusēs visas leetas Un meklēs guļu

veetas, Kas veen taī pasaulē : Bet tu mans prātiņš modees, Us citām

domām dodees, Tev vēl tavs glābējs jāslavē." (V. dz. gr.: „Nu klu-

sas visas veetas Un meerā visas leetas, Kas veen šaī pasaulē; Bet

tu, mans prāts, pamodees" . . .).

Ar' uz Hespi vēl vecā skola darijuse manāmu eespaidu, kā to šīs

dzeesmās leecina. «

Jānis Langius, bijis N ī cas un Bārtas mā -

cita js
, sarakstijis vārdnicu, kurā sastopamas Nīcas izloksnes vārdu

formas un atrod jaukos, sensenos īsti latviskos, kā ari kuršu un sen-

prūšu vārdus un šo valodu formas. No šīs vārdnicas uzglabajees tik

veens veenigs eksemplārs rokrakstā Heidelbergas universitātē, Vācijā,
kur tas uzeets 1923. g.

Jukums Baumanis (miris 1759. g.).

J.Baumanis (Joachims) dzimis Prūšos, uzaudzis un gājis

skolā Leepajā, studējis Hallē pee Zāles upes. No 1733. gada tas ir par

mācitaju Gramzdē, tad Jaunpilī un Blīdenē, no šejeenes latveešu mā-

citajs Leepajā, tad Durbē unGrobiņas apriņķa prāvests; no 1747. gada

tas ir Kurzemes superintendents un Jelgavas vācu draudzes mācitajs.

Kā superintendents J. Baumanis eevedis amatā kādus 42 kandidātus

un eesvētijis kādas 9 baznicas un miris 1759. gadā. —

Jukums Baumanis no jauna izdevis 4. eespeedumā Mancelius lat-

veešu leelo sprediķu grāmatu, (ko Grāvens pārlaboja 1746. g.) uz 1290

lapu pusēm ar bildēm; trešajā eespeedumā Kurzemes jaunu pilnigu
dzeesmu un lūgšanu grāmatu ar bildēm 1754. g. šaī grāmatā atrod

kādas 14 dzeesmās no paša Baumaņa un pirmās vecā Stendera dzee-

smās. Tāpat trešajā eespeedumā tas izlaidis jaunu latveešu baznic-

kungu grāmatu (aģendi) ; pārlabojis Mancelius-Adolphi ~Mazo kat-

ķismu" un rakstijis preekšvārdus G. Fr. Stendera bibeles stāsteem.

Gandrīz it visas J. Baumaņa dzeesmās uzejamas abās mums labi

pazīstamajās dzeesmu grāmatās, Kurzemes dzeesmu grāmatā — 13

un Vidzemes — 12. Bet Kurzemes dzeesmu grāmatā nav viņas vis,

kā visas līdz šim no mums aplūkotas dzeesmās, eeveetotas grāmatas

galvenajā daļā, bet tās ~Jaunajā Peelikumā" un, proti, līdz ar G. Fr.

Stendera dzeesmām. Pēc sava satura un rakstura tās eedalitas asto-

ņās dzeesmu nodaļās, kā 1) Adventes dzeesmās: ~Kam tu ārā gribi

palikt? Ak tu Kunga svētitais, Kad pee manim nākt tev patikt', Jezu

visu mīļākais! Tu mans veenigs preeciņš es', Visu palīg' tu atnes.
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Deevs palīdz man manās bēdās, Kad ta sirds eekš bailēm ēdās!"

(Vidzemes dz. gr.: „Kam ... stāvēt',
.. . Kam pee manim nākt vēl

kavēt... Tu mans veenigs preekš veen es', Palīgu tu man atnes
. . .).

2) Zeemsvētku dzeesmās: ~Usmostees mana dvēselit', Gaid pilnu gai-

dišanu, Mazs bērns kam tēva vārds peekrīt, Sāk tavu pestišanu:

Ak svēta nakts kas mums to dod, Kas dara mūžig' leelu god'. Ka

tas nāk pēc mums precēt, Tad laiks tam preti tecēt." (V.: ~Uzmos-

tees, tv mans vājais gars,- Un uzņem veenu bērnu, Kas pateess

Deevs un Jeses zars, —še redzi Deeva jēru. Deevs cilvēks še ir pee-

dzimis, Kas mūs caur to atpestijis, Mūs precēdams par brūti"). 3)

Gavēņu dzeesma : Kā būs, ak saldais Jezuliņ! Tu dvēselites brūtganiņ,
Kā būs man tavas mokas Tev atmaksāt? Ko došu es Tev, kas tu ma-

nus grēkus nes? Raug Jeziņ tavās rokās Sev domos pats, peeņem tu

man, Bet kas zin, ar ta būs vēl gan?" — Vidzemes dz. grāmatā šī

pate dzeesma eeveetota dzeesmās „no kristigās, deevbijigas dzīvoša-

nas" un skan tā: ~Kā būs, ak Jēzus, saldākais, Tu manas dvēs'les

Pestitajs", .. . ~Raug, Jēzus, tavās rokās Es domos pats", .. . ~Lai
tas ar mūžam vēl nav gan".—4) Jēzus ceešanas unmiršanas dzeesma:

„Mans Jēzus labu nakti dod Un beidz isceest to grēku sod', Viņš steidz

pee savatēva eet, Tur viņš mumstaisa māju veet'. (.V: ... ~Viņš pārcee-

tis". „Viņš steidzās pee ta Deeva eet"... 5). No kristigās dzīvošanas: a)

Mīļais Jeziņ atver man, Es preekš tavām durvim kļaujos, Saņem manu

nopūšan', Es no tevim ne-atraujos. Mana sirds us debes' lēkā, Ka-

mēr ta kļūs savā ēkā." (Vidz. dz. gr. šī pate dzeesma eelikta Jēzus

dzeesmās un tā pārtaisita: ~Mīļais, Jēzus, atver man, Atver, kad

es klaudzināju; Saņem... Atstāt es tev ne-atstāju. Man sirdei

slāpst pēc tevis, Kamēr tu man savu devis"), b) ~Raug Deeviņ, cik

man vaidneeku, Ar kureem man jacīkstās, Tee nāk ar spēk' un viltibu,

Ka sirds gandrīz isbīkstās; Ja tu man Deevs ne usturēs'. Velis, pa-

saul, meesa gan paspēs, Man grēkā, kaunā eegāst." (V.: .. . ~eenaidn-

eeku" .. .
izbīstās .. . grēku kaunā . ..). 6) Miršanas un bēru dzee-

smās: a) ~Deevs mūsu Kungs un valdineeks, Ko tad tu cilvēks šķē-
tees? Ko lepojees tu grēcineeks? Pee zemes labāk metees, Ceet

klusu, lai viņš valda veen, Viņš ir jau valdijs dažu deen', Mēs apakš
Deeva esam." —b) „īss laiks, pa-īsa stundiņa, Man šinī zemē beedina,

Un tā mans mūžiņš beidzās, Bet Jēzus mans, Vislabaks gans Ar

man us debes' steidzās." (Vīd.:
...

~bēdina"... „mūžš nobei-

dzās"... ~Vislabais: . . .). c) ~Mīļais Deevs! kad jele miršu ? Mans

laiks jau pagalam eet, Kad es no šīs pasaul's šķiršu ? Kur būs īsta

māju-veet' ? Kas no Adam dzimis es Zeme esmu, zeme nes Mani,

es to zemi kopu Un pats drīz par zemi topu." (Vid.: .. . „jel es"
.. .

„uz galu" . . . ~Drīz kā grauds es kapā biršu" . . . ~mājas-veet'" . . .
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~Es no zemes radijees" Zeme mani šoreiz nes, Zemi šeitan es

apkopju, Kamēr pats par zemi topu"). —7) Pee līķu rakšanas: „Ar
Deevu! mīļi radiņi, Kas manis dēļ noskumuši, Sanāceet riu ar labu

prāt', šos manus kaulus paglabāt."

1. Tad laideet mums to līķi rakt etc.

2. Deevs man no zemes taisijis, Caur savu gudrib' apģērbis,
Lai nu man' ari zeme sedz, Kamēr es jaunu deenu redz.

11. No zemes viņš ir radijees etc.

3. To dvēsel' Kristus mazgājis Un grūt' no elles ispircis, Ta

mītnu debess jaukumā Un skatās Deeva vaidziņā.

111. Pee Deeva mīt ta dvēselit' etc.

4. Mans krusts un grūtas deeniņas Top nu ar zemēm apbērtas;
Pēc leetus debess skaidrejās, Mans krusts ar preeku pārmijās.

IV. Tā bēdas, sāpes, sirdēsti etc.

5. Ta dvēsel' augsti līgsmojās, Kad meesa tārpus ēdinās, To-

mēr tai jauki celtees būs, Un debess gods tai ari kļūs.

V. Ta dvēsel' usskat eņģeļus etc.

6. šai pasaul' bija bēdas veen, Līdz pašu miršan' grūta deen',

Bet nu zūd visa bailiba Un debes' līgsmib' redzama.

VI. še ir tas redzejs bēdu daudz etc.

7. Še būs man jauka guļu veet', Jūs varat nu us mājām eet. Bet

leeceet, ka gan drīz Deevs jūs man pakaļ pavadīs.
VII. Mēs to šeit guļam pametam etc.

8. Tomēr paleeceet veseli, Ar ticib', mīlib' pilditi, Ikveens no

grēkeem lai atstāj, Tā nākseet svēti kapiņā.
VIII. To dod mums mūsu žēlotājs etc.

Te ir kā tāda savada oratorija, kā tāds dramatisks uzvedums pa-

redzēts.

No citām J. Baumaņa dzeesmām nu vēl nāk 8) Rīta dzeesmās:

a) vispār rīta dzeesma: ~Kungs, kas tu visas leetas Ar gudrib' ra-

dijis Un ļaudis visās veetās Us debes' vadijis, Kāds brīnišķigs tu

<s' V šis rīts atnācis klātu Un skubin' manu prātu, Lai es tev godu

nes." —

b) Svētos rītos: ~Deevs pār viseem augsti teicams, Visu laiku

valdineeks! Tavs gods mūžam ne būs beidzams, No tev nāk man

meers un preekš, Tāpēc vesels peecēlees, Tevi teicu žēligs Deevs."

Pēdigi

c) Svētdeenas vakara dzeesma: ~Jav šis mūsu svēts laiks bei-

dzās, Svētais vakars jau ateet. Deevu teikt ik veenslai steidzās, Kas

veen dzeedat māk, lai dzeed. Visu labum' Deevs mums dod, Neseet,

neseet viņam god'." —
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Divi pēdējās dzeesmās Vidzemes izdevumā pārtaisitas: ad b)

„Svētdeenā" : ~Deevs, par zem' un debes' teicams, Visas pasaul's

valdineeks'"
..

. ~No tev meers mums nāk un preekš" ...

ad c)

~Svētdeena": ~Jau šī svēta deena beidzās, Jau svēts vakars mums

ateet;". . . ~Visu labu Deevs" . . .
Te nu pee Jukuma Baumaņa mēs pirmo reiz sastopam tā kā tādu

sakaru starp vecās skolas izbeidzēju un jaunās nākamās skolas uzsā-

cēju, starp J. Baumani un G. Fr. Stenderu. Bet nu kādi vārdi par

pāri vecās jeb pirmās leelās skolas pastarišeem. Tee ir Elvers un

Lange.

Elvers un Lange.

Kaspars Elvers ir mums jau pazīstamā valodneeka un

dzeesmineeka Depkina pēcnācējs pee Jāņa baznicas Rigā. Viņš izdeva

pēc kādeem 44 gadeem (1748. g.) pēc Depkina (Rigā, 1704. g.) uz-

sāktās vārdnicas savu ~Liber memorialis letticus" (Latvisku atmiņas

grāmatu). Neskatot uz šīs vārdnicas 300 lapu pusēm, ta ir vēl stipri

nepilniga; jo tajā eevērota veenigi Rigas apkārtnē runātā latveešu

valoda.

Jēkabs Lange dzimis Rīt-Prūsijā, Karalaučos, atnācis uz

Vidzemi, kur pirms tapis par mācitaju (Zeemeļ-Latvijā) Ēveles drau-

dzē, tad Smiltenē, līdz pēdigi eevēlets par Vidzemes ģeneralsuperin-

teudentu. šim latveešu draugamun teicamajam vīram nācees ari savu

humāno centeenu dēļ atdurtees uz pretineekeem, kuru aplamo'uzskatu

viņš nokristijis par ~verkehrter Deutschismus" (ačgārnu vāceetibu).

Viņš miris Rigā 1777. g. —

Jau dažus gadus pirms Kaspara Elvera ~Liber memorialis letticus"

iznākšanas bija centigais Jēkabs Lange uzsācis strādāt pee jaunas lat-

veešu vārdnicas, čakli krādams jau pazīstamos vārdus un noklausida-

iriecs vēl nepazīstamus no tautas mutes, pee tam eevērodams ari da-

žādās izloksnes daudzejosapgabalos. Tad pēc kādeem trīsdesmit gadu

pūliņeem viņš izdeva savu galveno darbu: ~Pilnigu vācu-latveešu un

latveešu-vācu vārdnicu". Ta iznāca divi daļās, 1772. un 1773. g.,

būdama pa abām daļām kopā 507 lapu puses beeza. Ta nu bija savā

laikā eevērojamakā vārdnīca 1 ). — Lange sacerējis vēl dažus rakstus:

~Latweeschu Ahrste" etc. Oberpālē —
Poltsamā 1768. g. un ~Ta at-

sihschana tahs pateesibas us Deeva bihjaschanu". Riga, 1773. g.
—

Pēdigi Lange ņēmis ari rokā garigās kokles un skandinājis pāri

dzeesmu
— veenuoriģinālu un veenu tulkotu. Abas tās uzņemtas Vid-

zemes dzeesmu grāmatā no 1891. g.

') Tai sekoja pēc 16 Kādeem G. Fr. Stendera vārdnica. Tak nu (1923. g.)

uzeetaNīces un Bārtos mācitaja Jāņa Langius vārdnica rokrakstā Heidelbergas
universitātē.
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1) Pašsaceretā atronama dzeesmu nodaļā ~Pee svēta vakarēdee-

na izdališanas un pēc". Tās pirmais pants skan: ~Nu būšu Tēvam pa-

tīkams, Nu Deeva rotā rodos, Nu atkal būšu mīlejams, Nu viņa

klēpī dodos. To vecu grēku atleeki Ir visi laukā metami, —
Tad

Jēzus brūte skaista."
—

Te pirmajās četrās vārsmās eeraugama jau ne-

jauši radusēs alliteracija. —

2) Pārtul ko tā ir grēku nožēlošanas un atgreešanās dzeesma :

~Mana vāja sirds iztrūkstās, Grēku pulku atminot! Tīši krājis teesas

grūtas No tev, Deevs Kungs, atkrītot. Jēzus, kļaus', es atzīstu Sevi

par pazudušu."

Šis teicamais latvju draugs pārmesdams savas vārdnicas preekš-

vārdā saveem nenovīdigeemtauteešeem ačgārnu vāceetibu (verkehrter

Deutschismus), uzstājās jo stingri par latveešu valodu: ~Māciti vīri",

viņš saka, ~sāk tagad peegreest vēribu pat kustoņu valodai, kādas ska-

ņas tai un cik no tām būtu noskārstams kustoņu prāts. Vaj tad gan

drīkstētu veselu kristigu tautu no Valkas līdz pat Klaipēdai pamest

novārtā, it kā ta būtu uzklausāma tikai sajaukteem pussaprotameem

vārdeem, vadāma nedrošeem teikumeem!" —

Kā še Langem par saveem humaneem centeeneem, par savu dar-

bibu preekš latveešu literatūras un kultūras nācees pret pārmetumeem

un uzbrukumeem aizstāvetees, tāpat gandrīz it viseem citeem šīs pir-

mās leelās skolas dibinatajeem kā peekritejeem, kā mēs to jau dzirdē-

juši, sākot no Mancelius, Fūrekera, Adolphi un tā jo projām ejot līdz

Fišeram, Višmanim, Grāvenam, kurš pēdējais ļaunos politikasterus un

spreedeletajus jo asi noraidija, uzsaukdams: ~Ach stille! Dieses

Licht acht't eure Schneffeln nicht!" peelīdzinadams tos suņeem, kas

mēnesi rej Visi šee cēlee vīri, kuru dažādos darbus, tā garigos, kā lai-

cigos, mēs še aplūkojuši, ķērušees ar leelu nopeetnibu, ar īstu apustuļu
mīlestibu pee leetas, tā palikdami par mūsu kristigās kultūras pamatu

licejeem un mūsu tautas augstskolas dibinatajeem.

Daži katoļu un brāļu draudzes izdevumi.

Luterāņu nerīmeto dzeesmu laikmetam (1587.—1670.). beidzc-

tees, izdod mācitajs Juris Elģers katoļu garigās dzeemas (~Cantiones

spirituales" 1673. g.), ar kurām mēs jau daudzmaz agrāk eepazinu-

šees. —
Nu iznāk latveešu katoļu draudzēm sevišķa ~Katholischka

Mahzibu-Luhgschanu-Dseesmu-Grahmata", Jelgavā, 1731. g. —

Tā ka arveenu vairāk pa Vidzemi sāka izplatitees brāļu draudze,

tad radās ari nepeeceešamibapēc viņas pašas dzeesmām, no kurām pir-

mais izdevums nāca klajā jau 1739. gadā un drīzi ari „Kādas izlasitas

garīgas jaukas dzeesmās", Revelē 1741. gadā.
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Ir tā savadi, ka taisni ap to starpu, gadu preekš tam, t. i. 1710

gadā peedzimst Kurzemē Jānis Jndriķis Loskiels, kurš top

par brāļu draudzes mācitaju un tās eevērojamako dzeesmineeku, kurš

pats sacer 35 teicamas dzeesmas un pārtulko četras; mirst Zeemeļ-
Amorikā 1814 gadā.

Tautas veelas.

Te nu kāda rinda dzejisku veelu, kuras met dažu gaismas staru uz

ļaužu bēdigo drūmo dzīvi, kāda eestājās Baltijas zemēs īpaši pēc

Zeemeļu-kara, kur latveetis bija par bezteesigu kustoni palicis, par

kam vēl jaunākā laikā varēja dzirdēt vecus ļaudis dažādus nostāstus

un stāstiņus pastāstām, tā peem. par manigo noģībušo kalpu, kuru ta

breesmigaiskungs tikmēr sitis, līdz tas noģībis. — Kad nabagakalpiņš

pēc kāda brīža atkal atžirdzis tad kungs tam jautājis: Kur tu biji?

Kalps atbild: kur biju? — ellē. Ko tur redzēji? — Ko redzēji —

redzēju, ka ari tur mazam cilvēkam eet grūti. Kā tad?
— Nu, kungi

vārās katlos un tev nabadziņam jākur uguns apakšā.

1. Latveešu Jūdite.

Savā muižā Talsu tuvumā dzīvoja reiz bez bērneem kāda leelmāte,

atraitne, kas bija ļoti nežēlīga un kuras leelakais preekš bija, savus

gājējus mocjt, kā varēdama. Veenigi pret savu resno, trekno pūdeli,
kurš pee tās allaž gulēja, ta bija laipna, cik nu tās akmeņa sirds to

atļāva. Tai bija kalpone ar vārdu Jūdite, kura visvairāk ceeta no cpe-

mātes untumeem. Jūdite prata par nelaimi lasīt, pee kam ta lasija vis-

vairāk bibeli un sevišķi Jūdites grāmatu. Tas bija ceemātei kā stri-

gals acīs, ka Jūdite savos vaļas brīžos kavējās pee lasīšanas. Tā ka

citi ļaudis nemācēja lasit, tad teem ceemātei bija veena leeta mazāk,

ko pārmest un sodit. Bet Jūdite nebija no lasišanas, kas ceemātes acīs

bija tik ne-eeredzeta, nost dabonama. Viņa bij augsta, slaika auguma,

augstu, patīkamu peeri un tumšām acim, kuru valgumā spulgojās dē-

moniska apgarošanās. Ja viņas acis virzās uz kādu preekšmetu, tad

tās kā apburtas neatvirzas no ta tik drīz nost, it kā gribētu to pavisam

uzņemt sevī. Viņas citādi klusā daba teecās uz romantiku, uz jūsmo-

šanu. Jūdite, viņas vārda māsa, svēto rakstu slavena seeveete, rēgo-

jās tai deenu, nakti preekš tās gara acim. Pamazit tai peedereja visa

viņas mīlestiba, viņas kaisliba. Leelas, kaut. ari tumšas un nesaprastas

ilgas rosijās tās krūtīs, ari reiz tādu darbu izdarit kā bibeles Jūdite.

Jūdites aso cirvi ta redzēja daudzkārt sapnī un redzēja tādu ari no-

modā, tikai pēc Holoferna ta lūkojās arveenu velti. Bet ari tam bija

tai drīz rastees, kaut gan seeveetes izskatā. Ceemātes ceetsirdiba un

nežēliba peeņēmās jo deenas jo vairāk. Muižas vagarem bij ar rīkstju
un koku greešanu daudz darba, jo ik brīdi tos vicināja pār dzimtļaužu
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mugurām, tā ka tee ātri salūza. Un pār Jūditi šalca šīs varmācibas

vairāk, nekā pār citeem. Tās domigā daba izlikās ceemātei par velliš-

ku augstprātibu un tāpatpar sodāmu kā bibeles lasišana. Tā tad likteņa

īrazgls arveenu vairāk un ceetak savilkās, lai to pēdigi pārcirstu. Vi-

seem vajajumeemno ceemātes puses par spīti Jūdite bija līdz šim ar-

veenu varejuse nakti pee skalu uguns lomiņunekavēta veltit savai la-

sīšanas kārei. Kad kādu svētdeenu pēc tekašanām preekš ceenigās

uz dažeem acumirkļeem bija patapuse vaļām, stājās ta tūliņ pee para-

stās bibeles lasišanas, lai šī tai būtu deevkalpojums, pee ka ta nevarēja

tikt baznicā. Bet tūdaļ bija tās bende, ceemāte, klāt un, kad šī eerau-

dzija tai bibeli rokā, kļuva ta zila-mella no dusmām un tūliņ lija kā

leetus gāzeeni pliķi uz Jūdites vaigeem. Nu tapa tai ari lasišana aiz-

leegta uz viseem laikeem. Ari nakti bija tai leegts, ķertees pee tās.

Tas bija Jūditei ceets pārbaudījums. Kur ta lai nu savai apbēdinātai

sirdij smeltu remdēšanu ? Tak Jūdite raudzija dažas naktis atturetees

no lasišanas. Bet pēdigi dzina to saldais paradums tik varen, ka ta

laida visus ceemātes draudus vējā, izsaukdamās: Jāklausa Deevam

vairāk nekā cilvekeem! Un ugunigām acim un trīcošu roku ķēra ta

atkal vēlā naktī pēc mīļās bibeles un uzšķīra trīcošeem pirksteem tās

lapas, kuras stāsta par varonigo Jūditi. Veenā paņēmeenā ta izlasija

Jūdites grāmatu,peelūdza Jūdites Deevu un tad pacilāta un apmeeri-
nata eemiga. Bet nodevējs negul. Ceemāte dabūja zināt, kā Jūdite

tās bausli pārkāpuse. Viņas duāmas bija bez mēra tā, ka tās līdzēja

atrast visnežēligako sodu Jūditei. Kamēr vagare Jūditi turēja, tamēr

viņa pate ņēma linus, tina tos ap Jūdites pirksteem, aizdedzināja tad,

gribēdama tā sodāmās Jūdites pirkstus pārvērst oglēs. Nežēligais

darbs noticis. Lini pārvērtušees pelnos, tee nobiruši zemē un Jūdites

pirksti dabūjuši ogles izskatu.

Izsamisuse un šausmigu sāpju mocita skrej soditā, saveem bendēm

izsprukusē, ārā zem klajas debess. Tumši mākoņi apklāj zilo debesi...

Zibeņi šaudās caur mākuļu nakti, vareni nodārd Pērkona, atreebeja
rūkšana. Jūdite krīt ceļos, izsteepj savas apdegušās rokas pret debe-

sim, nopūšās, kleegdama pēc atreebšanas. Un dobji norīb rūkoņa un

viņa dzird balsi: ,Judite, Holoferns!
— ~Jūdite, •

Holoferns!" šij

balsij skan atbalss viņas nomocitā sirdī. Viņas dzīves uzdevums no-

lemts, viņas liktenis izšķirts. — ~Jūdite, Holoferns!" Tikai šee vārdi

skan viņas sirdī; tai ir tā, it kā valodai nebūtu citu skaņu un dabai ci-

tas atbalss. Ātri breest tās plāns. Vaj tad gan tai par velti Jūdite

vārdā! Un vaj tad Holoferns nevar ari seeveetes stāvā, kura ir visu

nežēlibu avots, staigāt apkārt?

Tagad viņa greežās atpakaļ, eet eekšā. Tur tai nu bija jānodod

ceemātei savabibele, kuru šoreiz gan vēl nesadedzināja, bet aizlika aiz
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ceetas atslēgas. Tas apstiprināja Jūditi tās nodoma izvedumā vēl

vairāk. Pate debess likās Jūditei pee tās nolūka izvešanas nākam pa-

līgā. Ceemāte saslima un katru nakti veenai meitai bija jāstāv pee vi-

ņas gultas. Jūdite eeraudzija eekš tam Deeva lēmumu. Viņa nospreeda

to nakti, kad tai būs jāstāv pee ceemātes gultas, — tādu pat asiņainu

darbu izdarit, kā viņas vārda māsa bibelē. Jo ja toreiz Deevam pati-

cis, ka eenaidneeks un varmāka Holoferns caur cirvi, vājas seeveetes

roku celtu, krita, vaj tad mazāk būtu pēc Viņa prāta, ja ta ceemāte,

nežēligā ļaužu mocitaja un nospeedeja, top iznīcināta un tā tad daudz

dvēseļu no laicigām mokām izglābās?

Kad tai bija ilgi jāgaida, kur to sauks pee ceemātes gultas, un ta

ari dzirdēja, ka ceemāte sāk atveseļotees, tad viņa šaubijās savā no-

ņēmeenā, domādama, ka rasi nav vairs Deeva prāts, lai tā varmāce

mirst caur viņas roku. Bet nule nāca tai pavēle, nākamo nakti būt pee

ceemātes gultas.

Svēts preekš nu uzleesmoja Jūdites acīs. Tā tad tomēr debess

bija viņu par atreebšanas rīku izredzejuse! Tak vēl viņa vēlējās zīmi

no debess. Pate ta negribēja cirvi meklēt. Viņa vēlējās, ka debess

to tai dod rokā. Viņa sacija pee sevis: Ja es atradišu durvju preekšā

cirvi, tad tas ir Deeva prāts, ka es atreebeja roku sneedzu; bet ja es

to ne-atrodu durvju preekšā, tad tas nav nedz Deeva prāts, nedz es to

darbu izdarīšu.

Kad viņas brīdis tuvojās, tad viņa, ņemdama sev bibeles Jūditi

par preekšzīmi, uzposāstāpatsavās labākās drēbēs un gāja tā pee leel-

mātes. šī gulēja it meerigi. Pagāja veens acumirklis pēc otra; jau

ausa rīts. Jūdites sirdī darbs bija sen nolemts, bet viņas roka vēl

kautrējās. Te ta neviļus eerauga savus apdegušos pirkstus, lec ātri

augšām un —
cirvis pacelts nāvigi ķēris savu mērķi. Pēc šī breesmigā

darba steidzās Jūdite ārā, pateica ar diktu balsi Deevam, ka caur viņu

nu notikuse visa novada izglābšana.

šis traģiska satura nostāsts nācis no ļaužu mutes vispirms ~lnland-

ē", liberālā vācu avizē, kura XIX. gadsimteņa pirmajā pusē iznāca

Tērpatā. Šaī izdevumā parādijušees vairāk mūsu literatūras preekš-

meti, tā Zalkša līgavas-, tā Induļa teika. Nostāsts „Jūdite" top attee-

cinats uz kādas muižas drupām,kas nesuse ~Ninives" vārdu. Stud.

Pāvils Pļavneeks pirmais to uzgājis peeminetā žurnālā, cēla to Tērpa-

tas latveešu rakstneecibas vakaros preekšā 1872. gadasākumā un stud.

Zariņu Kārlis to eelika Baltijas Vēstnesī ta paša gada vasarā. Pēc ģ
sava satura šis nostāsts var veenigi eekrist šai visbēdigakajā latveešu

vēstures laikmetā, t. i. ne agrāk kā pēc bibeles otrā izdevuma (1739.

g.); jo pēc pirmā izdevuma (1689. g.) latveešu apstākļi vēl nebija tik
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bēdigi un pee mazā eksemplāru skaita (tikai 1500 eks.), kā ari pee

grāmatas leelās dārdzibas, ta pavisam vēl nenāca ļaudīs. Tas gan

varēja notikt pee otrā izdevuma ar 8000 eks., kur bibele varēja jau
nākt ļaudīs, kur nu bija vēl tik kavēklis lasit nemācēšana, bet Jūdite,

kā teikts, peedereja par nelaimi pee teem retajeem lasit pratejeem.

2. Pilskalnu un piļu teikas.

a) Nogrimuse manta. Gandrīz pee ik katra pilskalna

saistās teika par nogrimušu mantu. Tur rādās balta seeveete, gribē-

dama, lai to aizteek, tad dabūs naudu. Bet neveenam nav dūšas, tai

peedurtees. Veens-otrs nosapņo, ka tur un tur jārok pēc naudas. Kad

rok pēc tās, tad uzrok šķirstu, uz kura sēd melns sunis. Racējs no-

bīstas, apjūk, nevar pareizo vārdu uzminēt — kungu manta vaj zem-

neeku manta —un šķirsts ar melno suni (šo latveešu Kerberu) ee-

grimst atkal zemē. —

Te darbojās tautas fantāzija, tā sacit, gar pazudušo laicigo pa-

radizi, gar mantu, tās eegūšanu un zaudēšanu. Esmu raudzijis visas

šīs teiciņas un šo variantus savērt garākā poēmā ~Pazuduse manta."
—

Ir jo intresanti eeraudzit, ka šai verdzibas un vācu kungu laikmetā

ari vācu romantika pareti eeskan mūsu tautas dzejā. Un ne veen še

sastopamas tādas vācu veida dainas
— ziņģes, kā: „Es stāv uz augsta

kalna un skatos jūriņā; Es redz' veen' laiviņ peldam, kur sēd mans

mīļākais" .. . jeb: ~Eekš meža bij veens nams" v. c.; bet ari tādas pils-

teikas, kā:

b) Dundagas zaļā jumprava. Dundagas dzimtkun-

gani nav bērnu un viņa kārstākā vēlēšanās ir, dabūt manteneeku. Kādu

vēlu vakaru jāj tas Zilajos kalnos pa mežu gar Dāvida alu. Te uz reiz

ta zirgs apstājās un negrib tāļak eet. Tūdaļ kungs eerauga ari savadu

mazu vīriņu kuplā mētelī, ar garu zaļu bārzdu un līdzigi Jāņa tārpi-

ņeem — saules sunišeem kvēlošām acim. Tas saka kungam spokainā

balsī: Es esmu meža tēvs. Ja tu veenu nakti savā pilī atļauj leelo

zāli manā rīkojumā un pee tam pats visu nakti sargi, ka neveens nopils-

ļaudim neglūn unnenoskatās, kas zālē noteek, tad tu peedzīvosi mant-

neeku. Kungs to apsola. Meža tēvs nozūd.

Mājās pārjājis, Didriķis nosaka viseem, ka lai neveens šo nakti

zālei netuvojās. Tad viņš dzerdams vīnu preecajās jau par mante-

neeku. Bet pa tam dodās jumprava pee zāles durvim un skatās pa

atslēgas caurumu eekšā. Tur eerauga ta rūķišu spožas veesibas. Svin

maza, daiļa, pāriša kāzas. Te no izbrīnišanās par tādu greznibu un

godibu, ko tur eerauga, aizrautai, pārņemtai izsprūk izsauceens: ~Ak,

cik skaisti!" — Veens sprādzeens — un spožuma un gaismas veetā

eestājusēs dziļa tumsa ; mazo godiba nozuduse.
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No rīta stājās meža tēvs pee eemigušā dzimtkunga un saka sa-

dusmots : Tamdēļ ka tu ne-esi vārdu turējis, tu dabūsi manteneeku tik

tad, kad mazais bērziņš, kas pilsmūri uz akmeņa aug, būs tik leels

tapis, ka no ta var šūpli taisit. —

Pēc daudz, daudz gadeem, kad dzimtkungs un vMsi ta laika-beedri

bija jau sen miruši un kapā biruši, staigāja ta jumprava pa naktim pilī

apkārt. Tai zaļi svārki un ta lūr vēl šodeen pa atslēgas caurumu, kā

citkārt1 ).

c) Sabiles pilskundzene. Pilskundzene Irmgarde ir

tik eedomiga par savu skaistumu, ka tai, nākot daudz precneeku, tās

pārmērīgais lepnums eedveš eedomu, precēt tikai to, kas var uzjāt stāvo

kalnu līdz viņas pilij. Daudz pārdroši trakuļi aizrauti no viņas skai-

stuma, mēģina uzjāt, bet visi atrod peepežu galu, gāzdamees dziļajā

pils kanālā. Tā ari četri brāļi pa rindai atrod tur nāvi. Pēdigi eerodās

kāds augstmanis, kas grib breesmigo jājeenu izdarit ar to norunu, ka,

ja viņam jājeens izdodās, lai tam atļaujot, eejāt taisni pašās pils ista-

bās. Kad Irmgardeišo prasibu pasaka, tad vēlās ta redzēt to, kam tāda

ērmiga eedoma. Un te nu viņa eerauga pirmo reiz savas sirds vīru.

Šis tauteetis ir brīnišķi skaists. To eeraugot sirds viņai nodreb un ta

jau nožēlo, ka nolikuse tādu jājeenu, caur kuru veen viņas roka eegū-

stama.

Bīdamās par šī bruņeneeka dzīvibu, ta grib tagad taisit izņēmumu

un atlaist viņam breesmigo jājeenu; bet tas negrib no tam ne zināt.

Tas pastāv uz jāšanu.— Tam eesākot jāt, ta noģībst; bet to uzmodina

skatitajos ļaužu līgsmee sauceeni un gaviles. Jājeens izdevees. Irm-

garde steidzās drošo jājēju sumināt un apkampt. Bet tas savadneeks

nepee-ejams.Ta ļāvuse tik daudz tauteešeem dabūt galu, ari ta četreem

brāļeem. Viņš ne-esot vis uz kāzām, bet uz atmaksu atjājis.Kumeļā sē-

dēdams, tas dodās joņeem pilī. Un nu nokūp un nozib un pils stāv

drīz leesmās. Kā ātrs pērkona negaiss aizdrāzis jājējs projām. Aiz

kauna un izmisuma gāžās lepnā Irmgarde no vaļņa dziļajā kanālā, at-

razdama turpat, kur tās precneeki, ātru galu.

šī teika dod eevērojamu mācibu, kā pārgalviga ceetsirdiga lepniba

pate sodas, šī jāšana stāvā pilskalnā ir it kā variants līdzigai jāšanai

stikla jeb glāža kalnā. Kad es savos jaunos gados ari šo teiku kā

balladu apstrādāju ~Līgai", tad man bija no prāta izgājis, ka tāda

teika, kā variants, ari vācu literatūrā atronama pee Teodora Kornera.—

Tamlīdzīgas romantiskas teikas saistās ar' ar citeem pilskalneem, pilim,

pilsdrupām v. c. Aizrādu šē vēl tik uz Zilā kalna līgavu, Lidu, uz Tu-

kuma pilskalnu un melno ezeru, uz Kokneses pilsdrupām v. t. pr.

J ) Sk. Lautenbach-Jūsmiņa „Līgu" 1880. g.
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3. Annas raudu teika.

Opes kalnos dzīvoja reiz skaista meita, Anna. Tai bija daudz

precneeku, bet neveensne-eeguva tās mīlestibu. Tā viņu mīlēja ari

divi kaimiņu dēli. Redzēdama, ka pēdigi tai būs preekš veena vaj otra

ja-izšķirās, —ta pee izvēles ceeta ne-izsakamas mokas. Mokas paīsi-

not, nolēma abi tauteeši šīs meitas dēļ spēkotees. Ak, kāds cīniņš ee-

degās mīlestibas un greizsirdibas kvēlē! Neveens neveica, neveens

ne-atkāpās, līdz brūcēm apklāti abi cīnitajees saļima un izlaida garu.

Annai to redzot, pirmo reiz krūtīs modās, rosijās mīlestiba. Ne-izsīkstot

plūda asaras iz viņas acim. Anna raud vēl šodeen. ~Annas-raudas"

sauc līdz šobaltdeen tās mājas, kurās ta raudāja. — Tur uz lauka trū-

dējailgi— ilgiabu kritušo tauteešu kauli, veenakauli palikdami balti,

otra —
melni. Par ~Balteem Kauleem" sauc vēl arveenu tās mājas,

kas ~Annas-raudām" veenā pusē un par ~Melneem Kauleem", tās

otrā pusē.

4. Eemūretu cilveku teikas.

Kā Maija-Rozes traģiskais gals atteecinams uz viduslaiku māņti-

cibu, tā ar eemūretu dzīvu cilvēku teiku izcelšanās eet atpakaļ uz tum-

šajeem katoļu ticibas un feodālisma laikeem, kur cilvēku dzīvībai ne-

bija nekāda vērtiba. Ja tad cilvēkus visādi spīdzināja, sārtos sadedzi-

nāja, tad jau, saprotams, varēja tos ari leeliskās ēkās, pilīs, baznicās

eemūret. Tā ka latveeši pirms vācu atnākšanas mūra ēkas nepazina,
tad šī barbariskā satura teikas, kas vestas sakarā aridzan ar veenu-otru

latveešu zemē celtu pili vaj baznicu, ir līdz ar vācu barbarismu eene-

stas pee latveešeem, bet kā šo dabai pretigas varējušas tik maz eevee-

stees. Par attīstīšanos jaukos tautas dzejas zeedos — jau ne runas.

5. Nogrimušu piļu, baznicu un zvanu teikas.

Ar šādām teikām jau cita leeta. Pee tām drīzāk dzeja var at-

rast pateicigu veelu. Un nogrimušu piļu teikas ir pašu latveešu, kā to

leecina burtneeku un aizmirstā virsaiša nogrimušās pilis. Pēc šo

analoģijas tad nu laikam cēlušās ari teikas par nogrimušu baznicu un

nogrimušu zvani. Pee veenas-otras baznicas saistās teika, ka viņa bi-

juse ļoti grūti uztaisāma. Ko pa deenu uzmūrējuši, tas pa nakti no-

grimis zemē, pēdigi pēc ilgeem pūliņeemkaut ar iten zemu dabūjuši no-

beigt torņa galu un uzspraust krustu. Redz' otrā rītā bijuse izcēlusēs

stalta baznica ar garu torni, šī teika atgādina septiņu brāļu baznicu

Kijevā. —

Stāsta ari par caurumu vecajos pilskalnos. Kad pee teem svēt-

deenās pa sprediķa laiku peeleekot ausi klausitees, tad dzirdot dibenā

zvanam.
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Par nogrimušeem zvaneem stāsta, ka, ja tos izrokot un ar teem

tvanot, tad to skaņas paužot, kurai baznicai tee peederejuši. Par tādu

nogrimušu zvanu veetu man rādija Kurzemē Mazvalgales kapsētu, kas

paceļas pakalnā pee jaukas lejas, mans braucējs Meerkalns, kurš šaī

košajā vidū dzīvoja un kam es kā mazs puika braucu līdz. Kad ar tur

izrakteem pulksteņeem zvanijuši, tad tee skanēdami veenadi saukuši:

Sabile! Sabile! kurp tad viņi pēdigi ar' esot aizvesti. Par nogrimu-

šeem zvaneem dzird ari Vācijā. Te nāk prātā Hauptmaņa ~Versunk-

ene Glocke".

6. Stāstiņi par zagļeem un laupitajeem.

a) Kāds kungs leek savam izmanigam puisim izmācitees par

zagli. Kad tas šo amatu bij izmācijees, tad kungs to gribēja pārbau-

dit, vaj tas pateesi amatu prot. Viņš uzdeva zaglim, nozagt ceemātei

laulibas gredzenu no pirksta un sev pašam kreklu no muguras. Un iz-

mācijees zaglis to pateesi izdarija. Par pašu kungu pārģērbees, kun-

gam to brīdī ne-esot mājās, viņš eegāja pee ceemātes, stāstija tai, ko

savam zaglim uzdevis. Tad tas paņēma no ceemātes laulibas gredzenu,

lai to drošāki paglabātu. —
Nakti tas ar ūdeni, kurā bij eekšā sīkas,

mazas zivtiņas, eezagās kunga guļamā istabā un eelēja to, kungam

guļot,ta gultā. Kungs, domādams,ka vēders tam šo nepatīkamo stiķi

padarijis, novilka kreklu un eemeta to kaktā. Zaglis to slepen pa-

ņēma un aizšmauca projām. —

b) Kāda seeviņa veena pate vēlu kājās palikuse, vērpj pee skalu

uguns pee ratiņa jau pāri par pusnakti, kad ārā pee loga peenāk lau-

pitajs, lai izlūkotu apstākļus. Te seeviņa nožāvajusēs, dikti saka:

A, ā! veens jau atnāca. Pēc brīža peenāk pee loga otrs laupitajs.

Seeviņa žāvājās atkal, sacidama. A, ā! jau otrs atnāca; kad nāks

trešais, tad ja-eet. Laupitaji to dzirdēdami, tūliņ aizbēga un stāstija

savam trešajam beedram, ka tur nevarot eelaustees; jo tur viņu nodoms

jau esot zināms — tur viņus jau sagaidot.
Kamēr šee trīs krampļu lauzēji nu devās uz citu pusi, tamēr seevi-

ņa, neko ļaununejauzdama, pēc trešā atnākušā žāvajeena gāja meerigi

gulēt.
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